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Um sögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um húsnæ ðisbætur- 407. mál, þskj. 565

Ríkisskattstjóri hefur þann 21. desember 2015 móttekið tölvupóst þar sem gefínn er kostur á að veita 
umsögn um ofangreint þingmál. Með frumvarpinu er lagt til að lög nr. 138/1997, um húsaleigubætur, 
falli úr gildi og í stað þess verði greiddar svokallaðar húsnæðisbætur sem taki mið af fjölda 
heimilismanna, tekjum og eignum sem og greiðsluþátttöku í húsnæðiskostnaði

A f þessu tilefni bendir ríkisskattstjóri á að samkvæmt 9. tölul. 28. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, 
teljast húsaleigubætur skv. lögum nr. 138/1997 ekki til skattskyldra tekna. í fyrirliggjandi frumvarpi 
er eins og áður segir gert ráð fyrir að lög nr. 138/1997 falli úr gildi verði frumvarpið samþykkt. í 
frumvarpinu er þó ekki að fínna ákvæði um undanþágu hinna nýju húsnæðisbóta frá skattskyldu og þá 
er ekki mælt fyrir um breytingar á tilvitnuðum 9. tölul. 28. gr. laga nr. 90/2003. Að óbreyttu myndu 
þannig hinar nýju bætur teljast skattskyldar tekjur hjá þeim sem veittu þeim viðtöku.

Til viðbótar við ofangreint leyfír ríkisskattstjóri sér að benda á það að ef ekki er um skattífjálsar 
tekjur að ræða líkt og í núgildandi lögum um húsaleigubætur, þá færi betur á því ef endurreikningur 
skv. 25. gr. frumvarpsins yrði framkvæmdur við það tímamark þegar áritunarupplýsingar inn á 
skattframtöl samkvæmt almennri innköllun sbr. 92. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt, hafa borist 
ríkisskattstjóra í stað þess að fara fram við álagningu.

Ríkisskattstjóri leyfír sér ennfremur að benda á það að orðið húsnæðisbætur hefur áður komið fyrir í 
löggjöf hér á landi, nánar tiltekið í lögum nr. 49/1987 sem breyttu þágildandi lögum nr. 75/1981 um 
tekjuskatt og eignarskatt. Húsnæðisbætur þeirra tíma voru í gildi á árunum 1988 - 1993. Með lögum 
nr. 49/1987 voru lögfestar húsnæðisbætur sem greiddar voru þeim sem keyptu eða byggðu sitt fyrsta 
húsnæði til eigin nota og voru réttaráhrif þeirra húsnæðisbóta allt önnur en þeirra húsnæðisbóta sem 
fjallað er um í frumvarpi því sem hér er til umsagnar. Með vísan til framangreinds og í því skyni að 
forðast misskilning bendir ríkisskattstjóri á að það gæti verið heppilegra að stuðst verði áfram við 
orðið húsaleigubætur í þessu sambandi í stað húsnæðisbóta.

Að lokum leyfír ríkisskattstjóri sér að benda á það að í 3. mgr. 15. gr. ífumvarpsins, sem fjallar um 
heimild framkvæmdaraðila til upplýsingaöflunar, er kveðið á um heimild þess aðila til að afla 
upplýsinga rafrænt eða á annan hátt sem framkvæmdaraðili ákveður. Ríkisskattstjóri telur það 
samræmast betur þeirri þróun sem átt hefur sér stað í rafvæðingu stjómsýslunnar og markmiðum 
Ríkisstjómar íslands um einföldun stjómsýslunnar, að miðlun slíkra gagna yrði alfarið með rafrænu 
móti.
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