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Gunnarsholti, 28. mars 2019

Efni: Frumvarp til laga um breytingar á lögum um tekjuskatt nr. 90/2003, með síðari 
breytingum (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar), 497. mál.

í rafbréfi frá nefndasviði Alþingis, dags. 11. mars 2019, barst Landgræðslunni frumvarp til laga 
um breytingar á lögum um tekjuskatt (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar). Óskað var umsagnar 
stofnunarinnar um málið.

Landgræðslan starfar eftir lögum nr. 155/2018. Markmið þeirra laga kemur fram í 1. gr. en það er 
að vernda, endurheimta og bæta þær auðlindir þjóðarinnar sem fólgnar eru í gróðri og jarðvegi 
og tryggja sjálfbæra nýtingu lands. Þessi markmið eru svo nánar útfærð í 2. og 3. gr. laganna en í 
ljósi þess lagafrumvarps sem hér er til umfjölluriar skal sérstaklega bent á c-lið 3. gr., hvar fram 
kemur að til að efla vistkerfi landsins skuli stefnt að því að auka kolefnisbindingu með 
endurheimt vistkerfa.

í fyrirliggjandi frumvarpsdrögum er gert ráð fyrir að bætt verið við nýjum tölulið í 31. gr. laga 
um tekjuskatt en sú grein fjailar um heimildir til frádráttar frá tekjum af atvinnustarfssemi. Nýr 
töluliður hljóðar svo skv. frumvarpi:

Framlög til aðgerða sem gagnasl kolefnisjöfnun, þó ekkiyfir 0,85% aftekjum  skv. B-lið 7. gr. á 
því ári sem framlögin eru innt afhendi. Þetla á við aðgerðir í rekstri til kolefnisjöfnunar sem og 
fjárframlög til skógrœktar, uppgrœðslustarfa og endurheimtar votlendis. Til framlaga teljast, auk 
jjárframlaga til sjóða, sjálfseignarstofnana og samlaka sem vinna að kolefnisjöfnun, verklegar 
framkvcemdir sem fyrirtœki taka að sér í samvinnu við sjóði, sjálfseignarstofnanir og samtök og 
taka ekki greiðslufyrir. Til framlaga telst einnig framkvœmdakostnaönr, svo sem fceði ogferðir, 
Jjegar um er að ræða sjálfboðaliðastörf starfsmanna jyrirtœkis til kolefnisjöfnunar. Ráðherra 
skal selja nánari reglur um framkvœmd ákvœðisins.

1 greinargerð er ágætlega greint frá tilurð og markmiðum greindrar frádráttarheimildar. Fyrir 
liggur að svo mögulegt sé fyrir íslensk stjórnvöld að ná markmiðum sínum í loftslagsmálum 
þurfa sem allra flestir að leggjast á árarnar. Virk þátttaka fyrirtækja í að draga úr losum kolefnis 
og bindingu þess með þekktum aðferðum er gríðarlega mikilvæg. Verkefni tengd loftslagsmálum 
eru ofarlega á dagskrá og íjárhagslegir hvatar, áþekkir þeim sem í frumvarpinu eru kynntir, eru
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mjög mikilvægir. Er slík nálgum fyllilega réttmæt og með rökum mætti meira að segja telja hana 
nauðsynlega, ofan á það að höfða til ábyrgðar og siðferðislegrar skyldu fyrirtækja í 
loftslagsmálum.

Fyrir liggur að Ríkissjóður þarf á tekjum að halda til að standa undir viðamiklum rekstri og 
þjónustu við borgarana. Að sama skapi er ljóst að eitt þeirra risavöxnu verkefna sem er ríkjum 
heims viðblasandi eru brýnar aðgerðir tengdar loftslagsmálum. Að mati Landgræðslunnar er 
frádráttarheimild vegna tekna í atvinnustarfssemi, sem stuðlar að kolefnisjöfnun, mjög mikilvæg. 
Mælt er með því að lagafrumvarpið verði að lögum. Um leið verður að ætla að þessi breyting ein 
og sér muni ekki valda straumhvörfum í stuðningi við aðgerðir sem stuðla að kolefnisjöfnun, 
enda hvati sá sem felst í frádráttarbærni kostnaðar varla nægur. Til þess að fyrirtæki fari almennt 
þá leið að leggja fé í aðgerðir til kolefnisjöfnunnar þarf því líklega annað og meira en í frumvarpi 
þessu er kynnt.

Lögð er til sú breyting á 3. málslið fyrirliggjandi greinar að orðinu stofnun (í réttu falli) verði 
bætt þar inn á tveimur stöðum og hljómi málsliðurinn þá svo:

„77/ frarnlaga teljasl, auk fjárframlaga lil sjóða, stofnana, sjálfseignarstofnana og samtaka sem 
vinna að kolefnisjöfnun, verklegar framkvœmdir sem fyrirtœki taka að sér í samvinnu við sjóði, 
stofnanir, sjálfseignarstofnanir og samtök og laka ekki greiðslu fyrir. [leturbr. höfundar]“

Ofangreint tryggir að framlög til þeirra stofnana sem gegna stóru hlutverki í uppgræðslu og 
endurheimt gróðurs og í skógrækt séu frádráttarbær. Nægir þar að nefna framlög til 
Landgræðslunnar og Skógræktarinnar. Ef greinargerð með lagafrumvarpinu er lesin sýnist 
hugsunin vera sú að framlög til stofnana sem uppfylla tiltekin skilyrði skuli talin frádráttarbær. 
Tillaga stofnunarinnar um viðbætur við 3. málslið sýnast þannig frekar fallin til að taka af allan 
vafa um heimildir frekar en að um efnislega breytingu sé að ræða. Þessu til stuðnings skal bent á 
eftirfarandi texta úr greinargerðinni:

„Ifrumvarpinu er lagt til að ráðherra setji reglur um framkvæmd ákvæðisins, svo sem um hvorí 
hókhaldsskyldur aðili, fyrirtæki eða einyrki með skattskylda starfsemi skuli leggja f  'ram 
staðfestar upplýsingar um slík framlög, fjárhæð framlagsins, hvaðfelst í því og hvers eðlis það 
er -  t.d. hvort um sé að ræða bein fjárframlög til samtaka eða stofnana ... [leturbr. höfundar],,

Það að veita fyrirtækjum hvata til að stuðla að/styrkja aðgerðir til kolefnisjöfnunar er sannarlega 
brýnt. Það að fyrirtæki hafi eitthvað val um verkefni í þessum efnum er jafnframt mikilvægt. Það 
að bæta aðgerðum til kolefnisjöfnunar við þá liði sem þegar eru frádráttarbærir, er mjög af hinu 
góða. Sérstaklega skal bent á að þær aðgerðir passa vel með þeim frádráttarbæru framiögum sem 
tilgreind eru í 2. tölulið, 1. mgr. 31. gr. laga um tekjuskatt en þar segir að draga megi frá:

„ Einstakar gjafir ogfram lög til kirkjufélaga, viðurkenndrar líknarstarfsemi, menningarmála, 
stj(jrnmálaflokka og vísindalegra rannsóknarstarfa, J)ó ekki yflr 0,75% aftekjum  skv. B-lið 7. gr.



á því ári sem g jö fer  qfhent. Ráðherra ákveður með reglugerð hvaða málaflokkar og stofnanir 
falla undir þennan tölulið. “

Virðingarfyllst, 
f.h. Landgræðslunnar
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Birkir Snær Fannarsson, lögmaður


