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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 
90/2003, með síðari breytingum (afnám rúmmálsreglu og frístundahúsnæði) - 84. mál.

Ríkisskattstjóri hefur þann 5. mars 2019 móttekið tölvupóst þar sem óskað er eftir umsögn 
um framangreint frumvarp.

Með breytingum þeim sem lagðar eru til er felld úr lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt (tsl.), sk. 
rúmmálsregla 17. gr. laganna varðandi skattlagningu söluhagnaðar af íbúðarhúsnæði í eigu 
manna þannig að stærð slíks húsnæðis hafi þar ekki áhrif. Jafnframt er lagt til að meginreglur 
17. gr. gildi um söluhagnað manna af frístundahúsnæði, í stað 15. gr. laganna nú.

Telur ríkisskattstjóri rétt að gera eftirfarandi athugasemdir við frumvarp þetta:

Með 2. gr. frumvarpsins eru m.a. lagðar til eftirfarandi breytingar á 1. mgr. 17. gr. tsl.:

a. Við 1. mgr. bætist nýr málsliður er verður 1. málsl., svohljóðandi: 
íbúðarhusnæði telst allt húsnæði til lengri eða skemmri dvalar, þ.m.t. til 
frístundanotkunar.

b. Orðin „ og aðeins að því marki sem heildarrúmmál íbúðarhúsnœðis seljanda fer  
ekki fram úr 600 m á söludegi e f  um einstakling er að rœða en 1.200 m e f  
hjón, sbr. 62. gr., eiga í hlut, þó ekki þegar um er að rœða íbúðarhúsnæði til 
eigin nota“ í 2. málsl. 1. mgr. falla brott.

c. 5.-5. málsl. 1. mgr. falla brott.

d. 5. og 6. mgr. falla brott.

Ríkisskattstjóri bendir á að orðalagið „allt húsnæði til lengri eða skemmri dvalar", sem 
ætlað er að færa inn í núgildandi 1. mgr. 17. gr. laganna, sbr. a-lið 2. gr. frumvarpsins, leiði til 
umtalsverðrar óvissu. Virðist það t.a.m. geta átt við um hvers konar fasteignir þ.m.t. 
atvinnuhúsnæði en um slíkt húsnæði, þrátt fyrir að það sé í eigu manns utan atvinnurekstrar, 
gilda nú ákvæði 15. gr. umræddra laga. Jafnframt verður að telja mjög óljóst hvað átt er við 
með orðunum Jengri eða skemmri dvalar. “ Væri mjög til bóta að umrædd breyting yrði 
orðuð með skýrari hætti þannig að engum vafa væri undirorpið til hvers konar húsnæðis 
ákvæði 17. gr. skuli taka. Benda má að sú skilgreining sem lögð er til í frumvarpinu á 
íbúðarhúsnæði er verulega á skjön við þá hefðbundnu skilgreiningu á íbúðarhúsnæði sem 
almennt er lögð til grundvallar s.s. við ákvörðun vaxtabóta og úttekt séreignasparnaðar. 
Verður þannig að telja heillavænlegra að undanþága frá skattskyldu söluhagnaðar s.s. a f  sölu 
sumarbústaða yrði leyst með einfaldari hætti en því að setja hefðbundnar skilgreiningar í 
uppnám og skapa jafnframt óvissu með því að tefla fram nýju hugtaki sem virðist rúma allar 
vistarverur og án nokkurra takmarkana.

Þá er með e-lið 2. gr. frumvarpsins lögð til eftirfarandi millifyrirsögn á undan 17. gr. tsl.:
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„ Söluhagnaður a f  íbúðarhúsnæði og öðrum mannabústöðum til lengri eða skemmri 
dvalar. "

Ríkisskattstjóri telur framangreinda millifyrirsögn ekki að öllu leyti lýsandi og alltof óskýra 
auk þess að bjóða upp á óviðurkvæmilegar og matskenndar túlkanir. Fyrir það fyrsta gerir 
frumvarpið ekki ráð fýrir breytingu á því að 17. gr. tsl. gildi einungis um íbúðarhúsnæði í eigu 
manna utan rekstrar, þ.e. taki ekki til íbúðarhúsnæði sem telst vera fýmanleg eða ófymanleg 
eign í rekstri. í þessu sambandi er rétt að geta þess að um íbúðarhúsnæði sem nýtt er í rekstri 
gilda allt aðrar reglixr en um íbúðarhúsnæði utan rekstrar, m.a. um frádráttarbærni 
rekstrarkostnaðar og eftir atvikum fymingar. Þá ber að vekja athygli á því að um söluhagnað 
af öðrum fasteiginum samkvæmt núgildandi skilgreiningu á fasteignum sem teljast 
ófyrnarlegar rekstrareignir gilda ákvæði 15. gr. Hvað skýrleika varðar þá er bent á að lengi má 
togast á um orðalagið „ mannabústaður ", auk þess sem ítrekaðar eru athugasemdimar hér að 
framan við a-lið 2. gr. frumvarpsins hvað varðar merkinu orðalagsins „ lengri eða skemmri 
dvöl“.

Loks telur ríkisskattstjóri ekki hjá því komist að benda á, í tilefni af ummælum í greinargerð 
með frumvarpinu, að eignamyndun landsmanna er í reynd af mun íjölbreyttara tagi en 
einungis vegna íbúðarhúsnæðis og frístundahúsnæðis, og kann að þurfa að horfa til m.a. með 
tilliti til jafnræðisreglu við breytingu á þeim ákvæðum tsl. sem hér eru til umfjöllunar. Þá 
tekur fyrirhuguð breyting til þeirra tilvika þegar fleiri en ein óskilgreind fasteign er í eigu 
manna utan rekstrar, t.d. þrjár íbúðir og þar af tvær sem eru leigðar út. Afnám 
rúmmálsreglunnar hefur það í för með sér að söluhagnaður af öllum íbúðum í þessu dæmi 
yrði skattfrjáls.

Að öðru leyti gerir ríkisskattstjóri ekki athugasemdir við frumvarpið.

Virðingarfyllst 
f. h. ríkisskattstjóra

Ingvar J Rögnvaldsson Elín Alma Arthursdóttir

2


