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Efni: Umsögn Skógræktarinnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
tekjuskatt, nr. 90/2003, með síðari breytingum (frádráttur vegna 
kolefnisjöfnunar), Þingskjal 817 — 497. mál.

Skógræktin telur þetta ágæta tillögu, en álítur gildissvið hennar of þröngt. Það er of 
takmarkandi að binda heimildina við framlög til sjóða, sjálfseignarstofnana og samtaka. 
Í samræmi við ákvæði 2. tölulið 31. gr. laga nr. 90/2003 ætti heimildin að miða við 
málefnið og loftslagsávinninginn en ekki viðtakanda. Þetta þrönga gildissvið gæti 
útilokað frádráttarbær framlög til opinberra stofnana s.s. Skógræktarinnar og 
Landgræðslunnar, til bænda eða annarra landeiganda sem í eigin nafni leggja í 
kolefnisjöfnun eða til einkafyrirtækja sem vildu kolefnisjafna starfsemi sína, á eigin 
landi eða á leigulandi.

Framlög aðila í atvinnurekstri til landgræðslu og skógræktar hafa mjög lengi verið 
frádráttarbær samkvæmt 2. tölulið 31. gr. laga nr. 90/2003 og reglugerð nr. 483/1994. 
Framlög til Landgræðslunnar og Skógræktarinnar eru frádráttarbær samkvæmt þessu 
ákvæði. Núgildandi ákvæði eru mikilvæg en hafa til þessa skilað óverulegu fé til 
uppgræðslu og skógræktar. Því er ósennilegt að heimild til frádráttar vegna 
kolefnisjöfnunar skili ein og sér umtalverðum fjármunum. Lögfesting lagabreytingar um 
kolefnisjöfnun breytir einungis skattalegri stöðu framlaga til endurheimtar votlendis.

Skógræktin telur að samsvarandi frádráttarheimild og lögð er til vegna skattlagningar 
atvinnurekstrar þurfi að setja í 30. gr. laga nr. 90/2003 sem heimila einstaklingum að 
draga framlög, sannanlegan kostnað og kaup á hlutdeild í skóggræðslu, landgræðslu 
og endurheimt votlendis frá skattskyldum tekjum sínum.

Skógræktin telur að víðtækari kerfisbreytingu og ívilnanir þurfi til að fyrirtæki og 
einstaklingar leggi umtalsverða fjármuni til kolefnisbindingar. Fyrirkomulagið þarf að 
vera þess eðlis að þau sem leggja fé sitt í kolefnisjöfnun hafi beinan hag af aðgerðinni 
og eignist hlutdeild í ávinningnum. Landgræðsla, skógrækt og endurheimt votlendis 
geta skilað margvíslegum ávinningi öðrum en kolefnisjöfnun og þessi gæði þurfa að 
leggjast með loftslagsávinningnum til að hvetja starfið áfram. Það er ekki nægilegt að 
tryggja fjáröflun heldur þarf einnig land til kolefnisjöfnunar. Fyrirkomulagið þarf að vera 
þannig að bændur geti leigt land til kolefnisjöfnunar en leigjandinn eignist ávinninginn. Í 
tilviki skógrækar geti leigjandinn fengið skattaívilnun vegna kostnaðar við nýskógrækt, 
fært kolefnisbindinguna sér til tekna í kolefnisbókhaldi og síðar fengið beinar tekjur af

sími 470 2000
www.skogur.is

mailto:nefndasvid@althingi.is
http://www.skogur.is


skógræktin

viðarsölu úr skóginum. Leigusamningarnir geti gengið kaupum og sölum. Þannig geti 
hluti hvatans verið sá að framkvæmdin sé eins og bankabók með lífrænum vöxtum.

Greinargerð

31. gr. laga nr. 90/2003 fjallar um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri en ekki t.d. 
launatekjum eða fjármagnstekjum einstaklinga sem ekki eru í atvinnurekstri. 
Samkvæmt 2. tölulið 31. gr. laganna er heimilt að draga frá tekjum gjafir og framlög til 
góðgerða- og menningarmála, stjórnmálaflokka og vísindalegra rannsóknarstarfa, að 
hámarki 0,75% af tekjum skv. B-lið 7. gr. laganna. Ráðherra ákveður með reglugerð 
hvaða málaflokkar og stofnanir falla undir þennan tölulið.

Núgildandi reglugerð sem 2. tölulið 31. gr. laganna vísar til er nr. 483/1994, um frádrátt 
frá tekjum af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi. Í 16. gr. reglugerðarinnar er 
upptalning á málefnum sem má styrkja og draga framlög frá skattskyldum tekjum. Þar 
er m.a. talin upp skóggræðsla og sandgræðsla.

Frádráttarheimild vegna framlaga til skógræktar og landgræðslu hafa mjög lengi verið í 
skattalögum. Núgildandi ákvæði er hliðstætt því sem frumvarpið leggur til vegna 
kolefnisbindingar. Samkvæmt frumvarpinu verður heimilt að verja hærra hlutfalli af 
tekjum til kolefnisjöfnunar (0,85%) en heimilt er samkvæmt núgildandi ákvæðum 
(0,75%). Að öðru leyti breytir það litlu um skattalega stöðu framlaga til skógræktar og 
landgræðslu.

Frumvarpið heimilar frádráttarbær framlög til endurheimtar votlendis sem er eðlileg 
viðbót við núverandi heimildir. Sérstakt ákvæði í skattalögum virðist óþarft til að ná 
þeim markmiðum. Sennilega væri nægilegt að breyta 16. gr. núgildandi reglugerðar 
(nr. 483/1994) og bæta þar við upptalninguna endurheimt votlendis.

Núgildandi frádráttarheimildir í skattalögum vegna framlaga til landgræðslu og 
skógræktar hafa skilað mjög litlu fé til starfseminnar og það þótt þessar heimildir hafi 
verið í lögum og reglugerð áratugum saman. Hliðstætt ákvæði um endurheimt 
votlendis mun vafalaust skilað auknu fé til þeirrar starfsemi. Það verður líklega fremur 
vegna auglýsingarinnar sem felst í lagabreytingunni, umræðunnar um loftslagsmál og 
nauðsyn aðgerða.

Heimildir skv. frumvarpinu um frádrátt vegna kolefnisjöfnunar eru þröngt skilgreindar. 
Lagabreytingin tekur ekki aðeins til málefnisins heldur takmarkast við viðtakanda 
framlaga til kolefnisjöfnunar. Frádráttarbær framlög til kolefnisjöfnunar eru einungis 
kostnaður við eigin aðgerðir og framlög sem afhent eru sjóðum, sjálfseignarstofnunum 
og samtökum sem vinna að kolefnisjöfnun. Heimildin er þrengri en núgildandi ákvæði 
2. tölulið 31. gr. laganna. Það ákvæði takmarkast við málefni en ekki viðtakanda. Þessi
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þrönga skilgreining gæti útilokað frádráttarbær framlög til opinberra stofnana s.s. 
Skógræktarinnar og Landgræðslunnar, til bænda eða annarra landeiganda sem í eigin 
nafni leggja í kolefnisjöfnun eða til einkafyrirtækja í kolefnisjöfnun. Samkvæmt 
greinargerð virðast flutningsmenn frumvarpsins telja að opinberar stofnanir geti notið 
framlaga en frumvarpstextinn er skýr að þessu leyti og útilokar þessa aðila. Opinberar 
stofnanir eru ekki sjóðir, sjálfseignarstofnanir eða samtök.

Heimild til frádráttar skv. 31. gr. laga nr. 90/2003 takmarkast við aðila í atvinnurekstri. 
Einstaklingar sem ekki eru í atvinnurekstri geta ekki dregið framlög sín til 
kolefnisjöfnunar frá skattskyldum tekjum. Það gæti munað verulega um framlög 
einstaklinga og því þarf að breyta 30. gr. laga nr. 90/2003 þannig að framlög þeirra til 
kolefnisjöfnunar verði einnig skattfrjáls.

Virðingarfyllst, f.h. Skógræktarinnar

Þorbergur Hjalti Jónsson, sérfræðingur á Rannsóknasviði Skógræktarinnar

Aðalsteinn Sigurgeirsson, fagmálastjóri Skógræktarinnar
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