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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um endurgreiðslur til félagasamtaka til 
almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda - 136. mál, þskj. 136.

Ríkisskattstjóri hefur þann 31. janúar 2019 móttekið tölvupóst þar sem embættinu er gefmn 
kostur á að veita umsögn um framangreint þingmál.

Markmið frumvarpsins, verði það að lögum, er samkvæmt 1. gr. þess að styðja við 
mannvirkjagerð og aðrar framkvæmdir félagasamtaka til almannaheilla og hvetja til þess að 
þau efli starfsemi sína eða bæti aðstöðu sína. í 2. gr. frumvarpsins kemur fram að þessu 
markmiði skuli náð með endurgreiðslum og í 3. gr., sbr. 6. gr., er lagt til að framkvæmd þeirra 
verði í höndum embættis ríkisskattstjóra.

A f þessu tilefni skal eftirfarandi tekið fram:

Ríkisskattstjóri telur að ýmis veigamikil ákvæði frumvarpsins mættu vera orðuð skýrar og 
þannig að komið verði eins og unnt er í veg fyrir ágreining um túlkun og framkvæmd þeirra 
endurgreiðslna sem stefnt er að. í greinargerð með frumvarpinu koma auk heldur ekki fram 
athugasemdir við einstaka greinar þess sem mættu verða til þess að skýra ákvæðin nánar. I 
þessu sambandi skal bent á eftirfarandi:

I. Um markmið og tegund endurgreiðslna 
Sem fýrr greinir er í fyrri málsl. 1. gr. frumvarpsins kveðið á um að markmið þess, verði það 
að lögum, sé að styðja við mannvirkjagerð og aðrar framkvæmdir félagasamtaka til 
almannaheilla. Eins og texti þessa ákvæðis er settur fram er ekki fýllilega ljóst hvort áherslan 
hvíli á því að félagið starfi til almannaheilla eða framkvæmd á vegum ótilgreindra 
félagasamtaka sé til almannaheilla, þótt ráða megi af heiti frumvarpsins og öðrum ákvæðum 
þess að átt sé við hið fýrrnefnda. í síðari málsl. 1. gr. kemur fram að undanþegið gildisviði 
frumvarpsins, verði það að lögum, sé mannvirkjagerð eða aðrar þær framkvæmdir þar sem 
lögbundin starfsemi hins opinbera fer fram. Fer betur á að nota orðið „undanskilin“ í þessu 
sambandi.

í 2. gr., sbr. 5. gr., frumvarpsins og í greinargerð með því kemur fram að með endurgreiðslum 
í skilningi frumvarpsins sé átt við fjárhæð sem nemur virðisaukaskatti sem félagasamtök til 
almannaheilla hafa greitt vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda sem miða að því 
að efla starfsemi eða bæta aðstöðu samtakanna. í 3. gr. frumvarpsins er hins vegar kveðið á 
um endurgreiðslu byggingar- ogframkvœmdakostnaðar og í 1. mgr. 4. gr. eru talin upp þau 
skilyrði sem liggja skulu til grundvallar mati á því hvort endurgreiða skuli hlutfall a f  
byggingar- og framkvœmdakostnaði viðkomandi mannvirkja. Vegna þessa misræmis skal 
bent á að æskilegt er að samræma og afmarka orðalag þessara ákvæða eftir því hver þessara 
leiða verði farin til þess að ná fram markmiðum samkvæmt 1. gr. frumvarpsins. Jafnframt er
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þörf á að kveðið sé á um það hvort viðkomandi innheimtumaður ríkissjóðs eða fjársýsla 
ríkisins muni annast endurgreiðslu samkvæmt ákvörðun ríkisskattstjóra, sbr. 6. gr.

E f fyrirhugað er að endurgreiða félagasamtökum til almannaheilla virðisaukaskatt sem þau 
hafa greitt af kostnaði við mannvirkjagerð og aðrar framkvæmdir telur ríkisskattstjóri að 
heppilegra sé orða ákvæðið þannig með skýrum hætti. Einnig telur ríkisskattstjóri að 
heppilegra sé að fella ákvæði þess efnis undir XIII. kafla laga nr. 50/1988, um 
virðisaukaskatt, þar sem saman eru á einum stað ákvæði um endurgreiðslu á virðisaukaskatti, 
skýra þær nánar í greinargerð til að lágmarka mögulegan ágreining um túlkun og eftir atvikum 
kveða á um nánari framkvæmd í sérstakri reglugerð. Slík tilhögun fellur betur að almennri 
virðisaukaskattsframkvæmd hvað varðar form, túlkun á efnisatriðum og 
málsmeðferðarreglum, þ.m.t. varðandi kærumeðferð, fremur en að sett verði heildstæð sérlög 
þar um.

Ef ætlunin er að kveða á um endurgreiðslu ákveðins hlutfalls framkvœmdakostnaðar , hvort 
sem það hlutfall tekur mið af þeim virðisaukaskatti sem greiddur hefur verið af kostnaði við 
framkvæmdir, sbr. 2. gr., eða öðru, sbr. 3. gr. og 1. mgr. 4. gr., þyrfti að kveða áum  hlutfallið 
sérstaklega. En ef þessi leið er fyrirhuguð telur ríkisskattstjóri réttara að kveða á um það í 
sérstökum lögum, hliðstætt lögum nr. 43/1999, um tímabundnar endurgreiðslur vegna 
kvikmyndagerðar á Islandi, eða lögum nr. 130/2018, um stuðning við útgáfu bóka á íslensku. 
Framkvæmdin byggði eftir sem áður á þeim meginreglum sem gilda um framkvæmd 
virðisaukaskatts.

II. Félagasamtök til almannaheilla 
Hvorki í frumvarpinu sjálfu né í greinargerð með því kemur fram nánari afmörkun á 
félagasamtökum til almannaheilla, sbr. það sem áður segir. í greinargerðinni eru þó 
björgunarsveitir og íþróttafélög nefnd í dæmaskyni. Að mati ríkisskattstjóra er þörf á að 
ítarleg skilgreining á félagasamtökum til almannaheilla í skilningi frumvarpsins liggi fyrir sé 
áherslan lögð á að félagið fremur framkvæmdinni sé til almannaheilla, sbr. orðalag 1. málsl.
1. gr., til að taka af allan vafa um það hvaða aðilar eigi rétt til þeirra endurgreiðslna sem 
frumvarpið gerir ráð fyrir og af hvaða tilefni. Þannig taki ákvæðið ekki til fleiri aðila en 
ætlunin er og eins mætti það verða til að lágmarka ágreining um túlkun við framkvæmd 
endurgreiðslnanna. Vakin er athygli á að hugtakið „almannaheill“ er mjög rúmt og er t.a.m 
notað sem samheiti yfir menningar- og mannúðarverkefni. Hafa verður hliðsjón af ýmsum 
laga- og reglugerðarákvæðum við túlkun hugtaksins þar sem ekki er enn sem komið er til að 
dreifa sérstakri löggjöf um félagasamtök sem starfa til almannaheilla.

I þessu sambandi skal bent á að samkvæmt 7. og 8. mgr. 42. gr. laga nr. 50/1988 hefur 
löggjafinn heimilað endurgreiðslu virðisaukaskatts til afmarkaðs hóps þeirra aðila sem 
uppfýlla þau almennu skilyrði að teljast starfa til almannaheilla. -Endurgreiðsla samkvæmt 
þessum ákvæðum tekur annars vegar til virðisaukaskatts af tækjum og búnaði sem mannúðar- 
og líknarstofnanir fá að gjöf eða kaupa fyrir styrkfé og hins vegar af innflutningi eða kaupum 
á ökutækjum fyrir björgunarsveitir. Hvor starfsemin fyrir sig fellur undir það, eins og tekið 
hefur verið fram, að teljast til almannaheilla, en til takmörkunar í ákvæðum 
virðisaukaskattslaga eru þessi svið valin og afmörkuð sérstaklega.

Auk framangreindra tilvika á sviði virðisaukaskatts falla eðli máls samkvæmt auk þess 
umtalsvert fleiri aðgreind tilvik undir hugtakið almannaheill. Má í því sambandi minna á að á 
tímum aflagðs gjafafrádráttar gaf ríkisskattstjóri út lista yfir félög og samtök sem viðurkennd
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höfðu verið vegna starfsemi sem talin var uppfylla skilyrði þess að teljast til almannaheilla. 
Túlkun á því hvaða starfsemi eða félög, sjóðir og stofnanir uppfylli framangreind skilyrði 
hefur ætíð verið umdeild og sætt ágreiningi í skattframkvæmd.

í þessu sambandi má einnig benda á að samkvæmt 15. og 16. gr. reglugerðar nr. 483/1994 er 
heimilt að draga frá tekjum af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi einstakar gjafir og 
framlög til menningarmálastarfsemi fyrir almenning, s.s. vegna byggingar skólahúsa og 
íþróttamannvirkja, reksturs skóla, íþróttastarfsemi, fræðiritaútgáfu, fræðslukvikmyndagerðar, 
bóka-, skjala-, lista og minjasöfnunar, bókmennta- og listastarfsemi, verndun fomra 
mannvirkja og sérstæðra náttúrufyrirbrigða, skóggræðslu, sandgræðslu, verndun fiskimiða 
o.fl. sem til menningarmála heyrir. Einnig til viðurkenndrar líknarstarfsemi, m.a. byggingar 
og reksturs sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila, vöggustofa, barnaheimila, stofnana 
fyrir drykkjusjúklinga og lamaða og fatlaða og annarra hliðstæðra stofnana auk slysavama á 
landi, sjó og í lofti. Akvæðin taka einnig til gjafa og framlaga til vísindalegrar 
rannsóknarstarfsemi, hvort heldur er á sviði hugvísinda eða raunvísinda, og til 
stjómmálaflokka, þjóðkirkjunnar og annarra viðurkenndra trúfélaga.

Almennt verður ekki annað talið en að framangreindir aðilar falli undir það skilyrði að starfa 
til almannaheilla. Samkvæmt því ættu þá allir framangreindir aðilar rétt á endurgreiðslum 
samkvæmt texta frumvarpsins eða þrengja verður heimildina með svipuðum hætti og 
löggjafinn hefur valið að gera í tilvitnuðum ákvæðum 7. og 8. málsgr. 42. gr. laga nr. 50/1988 
því ella er viðbúið samkvæmt framangreindu að fleiri en hugað var myndu telja sér heimilt að 
sækja um endurgreiðslu virðisaukaskatts. Þannig er t.d. ekki útilokað að bygging t.a.m. 
listasafns, húsnæðis trúfélaga o.fl. gæti að óbreyttu fallið undir ákvæði um endurgreiðslu 
samkvæmt frumvarpinu.

Til viðbótar framangreindu skal bent á að algengt er einnig að félagasamtök á borð við lions- 
eða kiwanisfélög safni fé meðal almennings til styrktar mannúðar- og líknarmála, sbr. 7. mgr. 
42. gr. laga nr. 50/1988, og telja slík félagasamtök sig starfa til almannaheilla og kemur það 
reyndar fram í samþykktum þeirra. Er því ekki loku fyrir það skotið að þessi félagasamtök 
geti fallið undir ákvæði frumvarpsins. Þá er og algengt að björgunarsveitir, þ.m.t. 
björgunarsveitir skáta, afli fjár til starfsemi sinnar með sölu t.d. flugelda í samkeppni við 
annan atvinnurekstur og njóti því innskattsfrádráttar af aðföngum sem eingöngu varða þá 
starfsemi. Samkvæmt frumvarpinu kæmi endurgreiðsla virðisaukaskatts af framkvæmdum 
við mannvirki björgunarsveita til viðbótar endurgreiðslu eða niðurfelldum virðisaukaskatti af 
ökutækjum þeirra en þær námu tæplega 100 millj. króna fyrir árið 2016 samkvæmt 
upplýsingum frá tollstjóra.

III. Andlag endurgreiðslu 
Að mati ríkisskattstjóra er brýnt-að afmarka andlag endurgreiðslna sérstaklega og-skýra nánar 
til hvers konar mannvirkja og framkvæmda endurgreiðslunum er ætlað að taka til. Er m.ö.o. 
brýnt að skýra hvað sé átt við með „ ... öðrum framkvæmdum sem miða að því að efla 
starfsemi eða bæta aðstöðu samtakanna “, sbr. 3. gr., en þetta orðalag býður augljóslega upp á 
ágreining um túlkun á inntaki framangreinds orðasambands, þ.m.t. varðandi fylgifé 
mannvirkis. Þannig væri æskilegast að miðað yrði einungis við mannvirki í eigu viðkomandi 
samtaka sem eingöngu séu notuð fyrir skilgreinda starfsemi samkvæmt samþykktum þeirra. 
Jafnframt er að mati ríkisskattstjóra nauðsynlegt að kveðið sé á um að viðkomandi mannvirki 
verði nýtt fyrir skilgreinda starfsemi samtakanna í tiltekinn tíma frá því endurgreiðsla fór fram 
og skyldu til þess að samtökin endurgreiði ríkissjóði tiltekið hlutfall af Ijárhæð
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endurgreiðslunnar verði viðkomandi mannvirki síðar selt eða tekið til annarra nota sem ekki 
varða skilgreinda starfsemi samkvæmt samþykktum samtakanna. Má í þessu sambandi benda 
á að samkvæmt 2. mgr. 16. gr. laganr. 50/1988, sbr. IV. kafla reglugerðar nr. 192/1993, um 
innskatt, er skylt að leiðrétta frádreginn virðisaukaskatt, þ.e. innskatt, af kostnaði við 
fasteignir verði breyting á notkun þeirra sem hefur í för með sér breytingu á frádráttarrétti.
Slík leiðrétting tekur til 20 ára en fymist um 5% á ári frá því innskattsfrádráttur var nýttur 
vegna framkvæmdar við viðkomandi fasteign.

Eðli máls samkvæmt fellur það að almennri skattframkvæmd að leggja mat á forms- og 
efnisskilyrði umsóknar og fjárhæð endurgreiðslu, sbr. 1. mgr. 4. gr. og 6. gr. frumvarpsins. 
Framkvæmd slíks mats, þ.e. hvort umsókn samrýmist þeim markmiðum sem lýst er í 1. gr. og 
a-lið 1. mgr. 4. gr. kann aftur á móti að vera tímafrek og kallað annað hvort á ráðstöfun 
starfsmanna frá öðrum störfum eða á nýráðningar. Einnig þess vegna er þörf á skýrri 
afmörkun á því hverjir muni njóta endurgreiðslna og á andlagi þeirra.

Til bóta er að með umsókn fylgi skrifleg staðfesting sveitarfélags, þegar við á, þess efnis að 
viðkomandi framkvæmd falli ekki undir lögbundnar skyldur sveitarfélaga, eða stofnana á 
þeirra vegum, sbr. c-lið 1. mgr. 4. gr., enda yrði um að ræða rýmri rétt til endurgreiðslu en 
sveitarfélög og opinberir aðilar njóta almennt. Þó þyrfti að skýra nánar hvað felst í hugtakinu 
„lögbundnar skyldur sveitarfélaga “ í þessu sambandi. Rétt er að benda á að þörf fyrir 
sambærilega staðfestingu gæti eðli máls samkvæmt einnig átt við um opinberar og 
hálfopinberar stofnanir sem starfa til almannaheilla.

IV. Fordæmi
Félagasamtök eru ekki virðisaukaskattsskyld samkvæmt lögum nr. 50/1988 nema þau reki 
starfsemi í samkeppni við annan atvinnurekstur, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laganna. Þau bera 
því almennt virðisaukaskatt af aðföngum sínum líkt og aðrir óskattskyldir aðilar. Eftirgjöf eða 
endurgreiðsla af umræddum toga víkur því frá skyldu þessara aðila til greiðslu 
virðisaukaskatts af aðföngum sínum og ber því samkvæmt lögskýringarvenju að túlka þröngt, 
hvort heldur varðar þá aðila sem endurgreiðslu njóta eða andlag endurgreiðslunnar.

Vegna tilvísunar í greinargerð með frumvarpinu um endurgreiðslur samkvæmt lögum nr. 
43/1999, um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Islandi, skal tekið fram 
að kvikmyndagerð er virðisaukaskattsskyld starfsemi og nýtur því almennt sem slík 
endurgreiðslu virðisaukaskatts af aðföngum sínum, jafnt af aðkeyptri þjónustu sem 
efniskaupum, í formi innskatts. E f erlent kvikmyndafyrirtæki, sem ekki er skattskylt á íslandi, 
kaupir vörur eða þjónustu hér á landi til nota í slíkri starfsemi erlendis gæti það hins vegar átt 
rétt á endurgreiðslu virðisaukaskatts af slíkum aðföngum, sbr. 3. mgr. 43. gr. laga nr. 50/1988 
og reglugerð nr. 288/1995, um endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra fyrirtækja. íslensk 
fyrirtæki njóta sama réttar erlendis þar sem virðisaukaskattur er lagður á. Markmið þessara 
endurgreiðslna er að koma í veg fyrir að virðisaukaskattur safnist upp í verði vöru og þjónustu 
fram að sölu til endanlegs neytanda, hvar svo sem hann er búsettur.

Endurgreiðslur samkvæmt lögum nr. 43/1999 kveða því ekki sérstaklega á um endurgreiðslu 
virðisaukaskatts heldur tiltekins hlutfalls framleiðslukostnaðar án virðisaukaskatts.

I greinargerð með frumvarpinu er einnig vísað til endurgreiðslna af vinnu iðnaðarmanna við 
íbúðarhúsnæði. Forsaga þeirra endurgreiðslna er rakin í frumvarpi því er varð að lögum um 
virðisaukaskatt og er í stórum dráttum sú að vinna manna á byggingarstað var undanþegin
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söluskatti, í tíð þeirra laga, en er að fullu virðisaukaskattsskyld nú. Að óbreyttu hefði 
virðisaukaskattur leitt til verulegrar hækkunar byggingarkostnaðar og þar með á 
byggingarvísitölu. Akveðið var að endurgreiða virðisaukaskatt af vinnu við íbúðarhúsnæði í 
stað þess að heimila undanþágu af slíkri vinnu sem hefði veikt kerfið og verið á skjön við eðli 
þess og tilgang. Akvæði frumvarpsins eru því einnig fordæmisgefandi að því leyti að þau fela 
í sér endurgreiðslu virðisaukaskatts af efniskaupum sem er umfram það sem aðrir þeir njóta 
sem óskattskyldir eru skv. lögum nr. 50/1988, þ.m.t. íbúðareigendur vegna vinnu við 
íbúðarhúsnæði og opinberir aðilar, sbr. 3. mgr. 42. gr. laganna, sem telja verður óæskilegt 
fordæmi þar sem fleiri aðilar gætu óskað eftir sama rétti.

Samkvæmt framansögðu verður því að telja að endurgreiðsla af þeim toga sem frumvarpið 
kveður á um skapi ótvírætt og umdeilanlegt fordæmi.

V. Kostnaður
Vert er að benda á að verði frumvarpið að lögum mun það eðli máls samkvæmt leiða til 
aukinna útgreiðslna úr ríkissjóði og umsýslu sem erfitt er að sjá fyrir hverju nema muni, 
þ.m.t. hvort unnt sé að takmarka endurgreiðslur við Ijárheimildir, sbr. 8. gr. frumvarpsins, 
með hliðsjón af jafnræðisreglu stjómsýslulaga. Skýr afmörkun á því hverjir muni njóta 
endurgreiðslna og á andlagi endurgreiðslnanna ætti þó að geta leitt til nákvæmari áætlunar á 
kostnaði ríkissjóðs af endurgreiðslum af þeim toga sem frumvarpið gerir ráð fyrir.

VI. Möguleg samkeppnisröskun 
Möguleiki er ætíð á samkeppnisröskun svo sem ef mannvirkið sem um ræðir yrði nýtt í 
samkeppni við atvinnufyrirtæki, t.d. útleigu salar fyrir fundi, ráðstefnur eða veislur í 
samkeppni við veitingahús o.fl. Algengt er að félagasamtök á borð við íþróttafélög o.fl. afli 
fjár til starfsemi sinnar með virðisaukaskattsskyldri starfsemi af þessum toga í samkeppni við 
annan atvinnurekstur. Endurgreiðsla af þeim toga sem frumvarpið gerir ráð fyrir kæmi því til 
viðbótar tekjum félagasamtaka af samkeppnisrekstri og getur því leitt til betri 
samkeppnisstöðu þeirra gagnvart atvinnufyrirtækjum í framangreindri starfsemi. Þá eru 
félagasamtök undanþegin tekjuskatti samkvæmt lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, og lúta því 
ekki sömu framtalsskyldum og þeir sem skattskyldir eru samkvæmt sömu lögum og er effirlit 
og eftirfylgni með skilum þeirra því flóknara en ella.
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