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Umsögn KPMG ehf. um „frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, með 
síðari breytingum (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar)“, á þingskjali 8 17 -4 9 7 . mál.

í tölvuskeyti nefndasviðs Alþingis þann 11. mars 2019 er KPMG gefinn kostur á að veita umsögn um 
framangreint frumvarp til laga. KPMG hefur kynnt sér frumvarpið og sér ástæðu til að koma á framfæri 
eftirfarandi athugasemdum og ábendingum.

í frumvarpinu er lagt til að heimilt verði að draga frá atvinnurekstrartekjum „framlög til aðgerða sem 
gagnast kolefnisjöfnun", að hámarki tilteknu hlutfalli teknanna. KPMG er ekki fyllilega Ijóst hvers kyns 
framlögum er ætlað að skapa frádráttarréttinn.

Ljóst má vera að frádráttarrétti er ætlað að taka til fjárframlaga til „sjóða, sjálfseignarstofnana og samtaka 
sem vinna að kolefnisjöfnun". Sérstaklega eru tiltekin fjárframlög til skógræktar, uppgræðslustarfa og 
endurheimtar votlendis. Óljóst er hvort frádráttarréttinum er ætlað að vera bundinn við framlög til 
verkefna af þeim tiltekna toga, eða hvort réttinum er ætlað að ná yfir framlög til annars konar aðgerða til 
kolefnisjöfnunar á vegum sjóða, sjálfseignarstofnana og samtaka. Jafnframt er óljóst hvað átt er við með 
sjóðum, sjálfseignarstofnunum og samtökum. Ætla má að þau orð nái yfir sjóði og stofnanir sem starfa 
samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, sbr. lög nr. 19/1988, og einnig til sjálfseignarstofnana sem stunda 
atvinnurekstur, sbr. lög nr. 33/1999. Einnig má ætla að orðin nái yfir sjóði og stofnanir sem stofnað er til 
með lögum, ákvörðun Alþingis eða milliríkjasamningum. Samtök eru afar víðfeðmt hugatak, sem nær 
yfir hvers konar varanlega samvinnu fólks og/eða lögaðila sem stofnað er til í ákveðnum tilgangi. KPMG 
telur æskilegt að afmarka betur en gert er í frumvarpinu hvers kyns samtök eiga að geta veitt viðtöku 
fjárframlögum sem skapa frádráttarrétt.

Af orðum frumvarpsins má ráða að vilji standi til þess að annars konar framlögum, en beinum 
fjárframlögum til sjóða, sjálfseignarstofnana og samtaka, sé ætlað að skapa frádráttarrétt. Kemur það 
m.a. fram í orðunum „aðgerðir Irekstri til kolefnisjöfnunar". Af þeim orðum má ætla að átt sé við aðgerðir 
innan rekstrar viðkomandi fyrirtækis. Óljóst er við hvers konar aðgerðir er átt. Að því leyti sem kostnaður 
af aðgerðum varðar öflun, tryggingu og viðhald tekna í rekstrinum er slíkur kostnaður nú þegar 
frádráttarbær sem rekstrarkostnaður, sbr. 1. tölul. 31. gr. laga nr. 90/2003. Væntanlega stendur ekki vilji 
til að kostnaður verði tvífrádráttarbær, þ.e bæði sem rekstrarkostnaður og framlag til kolefnisjöfnunar. 
Æskilegt er að taka af öll tvímæli í þeim efnum.

Samkvæmt frumvarpinu erframlögum til kolefnisjöfnunar ætlað að ná yfir „verklegar framkvæmdir sem 
fyrirtæki taka að sér í samvinnu við sjóði, sjálfseignarstofnanirog samtök og taka ekki greiðslu fyrir". Um 
slík framlög segir í greinargerð frumvarpsins: „Framiag þeirra væri þá metið til fjár, þ.e. einungis 
kostnaður vegna ferða og fæðis starfsmanna". Sú þrönga afmörkun kostnaðar virðist fremur eiga við í
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tilvikum sjálfboðaliðastarfs starfsmanna fyrirtækis, en til verklegra framkvæmda fyrirtækisins sjálfs, 
samanber orð tillögunnar „ 77/ framlaga telsteinnig framkvæmdakostnaður, svo sem fæði og ferðir, þegar 
um er að ræða sjálfboðaliðastörf starfsmanna fyrirtækis til kolefnisjöfnunar“■ Ætla má að verklegum 
framkvæmdum geti fylgt kostnaður af rekstri tækja og vinnu við skipulagningu og stjórnun verka án þess 
að þeirri vinnu fylgi ferða- og fæðiskostnaður. Æskilegt er að skilgreina betur en gert er hvers konar 
kostnaður fyrirtækis af umræddum verklegum framkvæmdum myndar frádráttarrétt.

í niðurlagi greinargerðar frumvarpsins segir: „Þá telja flutningsmenn æskilegt að umsókn um frádrátt 
verði hluti af áætlun um losun og kolefnisjöfnun umsækjanda". Af þeim orðum má ætla þá sýn 
flutningsmanna að umræddur frádráttur verði ekki færður í skattframtal eins og hver annar heimill 
frádráttur frá tekjum, nema að undangengnum einhvers konar umsóknarferli. Tillaga að lagbreytingu 
hefur ekki að geyma ákvæði um slíkan umsóknarferil. Raunar sér KPMG ekki þörf á að frádráttur þessi 
verði háður sérstakri umsókn, fremur enn annar lögboðinn frádráttarbær kostnaður.
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