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Reykjavík, 7. október 2015.

Efni: Umsögn KPMG ehf. um „Frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga
fyrir árið 2016“, þingskjal 2 - 2 .  mál.

1 tölvuskeyti nefndasviðs Alþingis þann 23. september 2015 er KPMG ehf. gefinn kostur á að veita 
umsögn um fram angreint lagafrumvarp.

A f því tilefni sér KPMG ehf. ástæðu til að setja fram tvær ábendingar.

Tekjuskaítur samskattads fólks

1 1. og 5. gr. frumvarpsins er lagt til að skattþrepum vegna tekjuskatts einstaklinga verði fækkað úr 
þremur í tvö á tveim ur árum, ásam t því sem tekjumörkum verði breytt á þann veg að mörk efra og neðra 
þreps verði um 8,4 milljónir króna. Samkvæmt athugasemdum frumvarpsins miða tillögurnar að því að 
minnka skattbyrði og auka ráðstöfunartekjur einstaklinga.

Með brottfalli miðþreps tekjuskatts fellur jafnfram t niður ákvæði er tekur til samskattaðs fólks og felst 
í flutning helmings ófyllts m iðþreps þess þeirra sem lægri hefur tekjurnar til þess sem hærri tekjur hefur. 
Akvæði þetta dregur talsvert úr þeim m ikla mun sem annars væri á heildarskattbyrði samskattaðs fólks 
eftir því hvort tekjuöflun þeirra er jö fn  eða ójöfn innbyrðis.

Sem dæmi um áhrif þessara tillagna, komi þær að fullu til framkvæmda, m á taka tekjuskatt samskattaðs 
fólks, með 16,8 milljón króna samanlagðan skattstofn (árstekjur), þ.e. tvöfalda fjárhæð lægra þreps 
einstaklings. E f annað þeirra aflaði allra teknanna yrði skattur a f  þeim 30% hærri, en e f  hvort þeirra 
aflaði helmings teknanna. Kemur það til a f því að e f  annað hefur allar tekjurnar skattleggst helm ingur 
þeirra í efra skattþrepi, en e f  tekjum ar skiptast jafn t milli fólksins skattleggjast allar tekjurnar í lægra 
skattþrepi.

Slíkan mun telur KPMG ehf. afar óeðlilegan og leyfir sér að benda á að flutningur milli þrepa er jafn t 
framkvæmanlegur í kerfi tveggja þrepa sem í núgildandi kerfi þriggja þrepa. Núgildandi ákvæði um 
flutning helmings ófyllts þreps dregur nokkuð úr hinum óeðlilega mun, en flutningur alls ófyllt þreps 
myndi bæta um betur og eyða muninum.

Virdisaukaskattur a f ferdaþjónustu

I VI. kafla fruinvarpsins eru lagðar til nokkrar minniháttar breytingar á lögum nr. 50/1988, um 
virðisaukaskatt, í framhaldi a f  þeim viðamiklu breytingum sem gerðar voru á þeim lögum með lögum 
nr. 124/2014 og lutu að miklu leyti að virðisaukaskatti í ferðaþjónustu. KPMG ehf. telur, að til að þær 
breytingar nái að fullu tilgangi sínum og til að auðvelda skattframkvæmd, sé nauðsynlegt að fella 
ferðaleiðsögn undir 11% skatthlutfall virðisaukaskatts.
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Ferðaleiðsögn, þ.e. þjónusta ferðaleiðsögumanna, er virðisaukaskattsskyld og fellur undir 24% 
skatthlutfallið. í ljósi þessa að ferðaþjónusta fellur að meginstofni til undir 11% skatthlutfallið telur 
KPMG ehf. rökrétt að ferðaleiðsögn verði einnig felld undir það skatthlutfall. Er þá fyrst og fremst til 
þess að líta hve ferðaleiðsögn er samtvinnuð annarri ferðaþjónustu og þá sérstaklega farþegaflutningum 
í afþreyingarskyni, svo sem rútuferðum, hestaferðum, snjósleðaferðum, fjórhjólaferðum, 
útsýnisferðum, flúðasiglingum og hvalaskoðunarferðum. Slík samtvinnun tveggja þjónustuþátta, er 
falla hvor undir sitt skatthlutfallið, er til þess fallin að valda vandkvæðuni í skattframkvæmd. KPMG 
ehf. telur bæði samræmisrök og skatttæknileg rök standa til þess að ferðaleiðsögn verði felld undir 11% 
skatth I utfal 1 v i rði sau kaskatts.

Hugtakið ferðaleiðsögn er hér notuð til aðgreiningar frá annars konar leiðsögn, svo sem félagslegri 
leiðsögn og leiðsögn á svið uppeldis og menntunar. Með ferðaleiðsögn er átt við störf leiðsögumanna í 
þágu ferðamanna. í námsskrá leiðsögunáms, útgefinni a f  menntamálaráðuneytinu á árinu 2004, er 
störfum leiðsögumanna lýst svo:
„ Leiósögumenn eru sérhœfðir þjónustuaðilar við ferðamenn. Starfsvettvangur leiðsögumanna er 
hópferðahílar, ferðaskrifstofur, upplýsingamiðstöðvar og önnur ferðaþjónustujyrirtæki. Ennfremur 
fa ra  gönguleiðsögumenn með hópa um helstu gönguleiðir Islands. Leiðsögumenn sinna einnig 
afþreyingar- eða áhœttuleiðsögn, flúðasiglingum og fjallaklifri. Leiðsögumenn starfa sjálfstœtt á 
vettvangi eftir skipulagi ferðasöluaóila og hera ábyrgð á störfum sínum gagnvart honum. Störf 
leiðsögumanna eru einkum fólgin í þv í að fa ra  með erlenda ferðamenn um Island. Þeir aðlaga hverja 
ferð  ólíkum þörfum einstaklinga eða hópa. Leiðsögumenn draga fram  lifandi myndir a f  landi og þjóð 
og tengja saman ólík jrœðasvið, s.s. sögu, menningu, jarðfræði, Jlóru ogfánu. “

M eð vísan til framangreinds leyfir KPMG ehf. að leggja til breytingu á 14 gr. frumvarps þess sem 
liggur fyrir Alþingi á þingskjali 2. Lagt er til að frumvarpsgreinin verði í tveim ur stafliðum og orðist 
svo:

a. í stað orðanna „þó ekki“ í 8. tölul. 2. mgr. 14. gr. laganna kemur: þ.m.t.
b. Við 2. mgr. 14. gr. laganna bætist nýr töluliður svohljóðandi: Ferðaleiðsögn.

Fyrri stafliðurinn (a) innheldur óbreytta þá tillögu sem 14. gr. frumvarpsins hefur nú þegar að geyma. 
Tillaga sú sem KPMG ehf. hér leggur til kemur fram í síðari stafliðnum (b).
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