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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 
90/2003, með síðari breytingum (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar).- 497. mál.

Ríkisskattstjóri hefur þann 11. mars 2019 móttekið tölvupóst þar sem embættinu er gefinn 
kostur á að veita umsögn um ofangreint frumvarp. Með frumvarpinu er lagt til að framlög til 
aðgerða sem gagnast kolefnisjöfnun verði frádráttarbær frá skattskyldum rekstrartekjum. Lagt 
er til að nýr töluliður bætist við 31. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. Frádrátturinn 
takmarkist við 0,85% af tekjum skv. B-lið 7. gr. laganna á því ári sem framlögin eru innt af 
hendi. Fram kemur að þetta eigi við aðgerðir í rekstri til kolefnisjöfnunar sem og ijárframlög 
til skógræktar, uppgræðslustarfa og endurheimtu votlendis.

Orðalagið „aðgerða sem gagnast kolefinisjöfnun “ í frumvarpinu er að mati ríkisskattstjóra 
óljóst. Líklegt er að mat manna á því hvað gæti fallið hér undir verði mjög ólíkt og kalli á 
ágreining. Það er því mikilvægt að kveðið verði á um það með mjög skýrum hætti í þeirri 
reglugerð sem ráðherra skal setja hvaða aðgerðir eiga að falla hér undir.

Vakin er athygli á að í 2. tölul. 1. mgr. 31. gr. er heimildarákvæði um að draga megi frá 
tekjum gjafir til menningarmála o.fl. allt að 0,75% tekjum skv. B-lið 7. gr. á því ári sem gjöf 
er afhent. í 16. gr. reglugerðar nr. 483/1994, um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri eða 
sjálfstæðri starfsemi er nánar skilgreint hvaða málaflokkar falla þam a undir. í a. lið þeiiTar 
greinar kemur fram að skóggræðsla og sandgræðsla falli undir þessa frádráttarheimild. 
Kostnaður sem til fellur vegna kolefnisjöfnunar er því í dag, að þessu leyti, þegar með beinum 
eða óbeinum hætti frádráttarbær frá skattskyldum tekjum. Það er mat ríkisskattstjóra að ef 
frumvarp þetta verður að lögum þá verði mögulega til staðar tvær sjálfstæðar 
frádráttarheimildir vegna kostnaðar við kolefnisjöfnun og frádráttur vegna hennar geti því 
numið allt að 1,6% af tekjum.

í þriðja málslið töluliðarins segir: „77/ fram laga teljast, auk fjárfram laga til sjóða, 
sjálfseignarstofnana og samtaka sem vinna að kolefnisjöfnun, verklegar fram kvœm dir sem 
fyrirtæki taka að sér í samvinnu við sjóði, sjálfseignarstofnanir og samtök og taka ekki 
greiðslu fyrir  .“ Það er skilningur ríkisskattstjóra að með þessu sé lagt til að beinn og óbeinn 
kostnaður vegna t.d. vinnuvéla sem ekki er innheimt fyrir geti komið til frádráttar 
skattskyldum tekjum. Fimmti málsliður 3. mgr. greinargerðarinnar virðist einnig vera í 
samræmi við þennan skilning en þar segir: „Einnig má nefna að fyrirtæki, t.d. í 
byggingariðnaði eða í verkefnum með þungavinnuvélum, hafa sýnt áhuga á að fá  verkefni 
við endurheimt votlendis og vinna þau án þess að fá  greitt fy rir  .“ Síðasti málsliður 3. mgr. 
greinargerðarinnar virðist hins vegar fela í sér að kostnaðurinn skuli takmarkast við ferðir og 
fæði starfsmanna. Ríkisskattstjóri telur því mikilvægt að reglugerðin veiti góða leiðsögn um 
afmörkun og skjölun á því hvaða kostnað sé heimilt að færa til frádráttar. E f beinn og óbeinn 
kostnaður vegna vinnuvéla á að geta komið til frádráttar þarf að skilgreina vel hvernig sá 
kostnaður skuli afmarkaður í bókhaldi rekstraraðila.
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Ríkisskattstjóri vill einnig vekja athygli á að í þessu sambandi geta komið upp álitamál sem 
varða framkvæmd virðisaukaskatts, þ.e. annars vegar skyldu til skila á virðisaukaskatti og 
hins vegar heimild til innskattsfrádráttar. Skv. 3. mgr. 15. gr. laga nr. 50/1988, um 
virðisaukaskatt, merkir innskattur þann virðisaukaskatt sem á uppgjörstímabilinu fellur á 
kaup skattaðila á skattskyldum vörum og þjónustu til nota í rekstrinum. í 16. gr. er kveðið 
nánar á um frádráttarheimildina og er meginreglan að skráður aðili megi telja til innskatts 
virðisaukaskatt a f keyptum vörum og skattskyldri þjónustu (aðföngum) þegar þessi aðföng 
varða eingöngu sölu hans á vörum og skattskyldri þjónustu, þ.e. samkvæmt 11. og 12. gr. laga 
nr. 50/1988.

Við kaup virðisaukaskattsskylds aðila á vörum og þjónustu verður oft ekki séð fyrir í hvaða 
tilgangi viðkomandi rekstraraðföng verða notuð, þ.e. hvort þau verða notuð í 
virðisaukaskattsskyldri starfsemi, undanþeginni starfsemi eða annarra nota sem heimila ekki 
frádrátt virðisaukaskatts. Við því er brugðist í 3. málsl. 1. mgr. 11. gr. laga nr. 50/1988 en þar 
kemur fram að til skattskyldrar veltu teljist andvirði skattskyldrar vöru og þjónustu sem 
fyrirtæki notar í öðrum tilgangi en varðar sölu þess á skattskyldum vörum og þjónustu eða í 
tilgangi er varðar atriði sem rakin eru í 3. mgr. 16. gr. Þetta ákvæði kveður þannig á  um 
skyldu til þess að reikna og skila virðisaukaskatti í ríkissjóð í þeim tilvikum þegar 
virðisaukaskattsskyldur aðili notar rekstrarfjármuni í öðrum tilgangi en í 
virðisaukaskattsskyldri starfsemi sinni en hefur jafnfram t fært virðisaukaskatt vegna kaupa á 
þeim til innskatts.

í lögum og stjómvaldsfyrirmælum á sviði virðisaukaskatts er gert ráð fyrir að skattlagning 
samkvæmt þeim raski ekki samkeppni en í því felst að skatturinn á ekki að hafa áhrif á  það 
hvert aðilar kjósa að beina viðskiptum sínum. í því ljósi og með hliðsjón af framangreindum 
ákvæðum verður að telja að fyrirtæki beri, að óbreyttum reglum, að reikna og skila 
virðisaukaskatti af þeim framkvæmdakostnaði sem ber virðisaukaskatt og telst jafnframt vera 
frádráttarbær samkvæmt þeim tillögum sem lagðar eru fram í frumvaipinu. Að öðrum kosti er 
hætt við því að frádráttarheimildir virðisaukaskatts eða samfella í virðisaukaskattsframkvæmd 
rofni.
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