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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 9 0 /2 0 0 3 , með 
síðari breytingum (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar), 497 . mál.

Þann 11. mars si. óskaði efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis eftir umsögn Félags 
atvinnurekenda (FA) um ofangreint frumvarp.

Með frumvarpinu er lögð til breyting á 31. gr. laga um tekjuskatt nr. 9 0 /2 0 0 3  þannig að framlög 
til aðgerða sem gagnast kolefnisjöfnun verði frádráttarbær rekstrarkostnaður atvinnurekstrar. 
Þetta eigi við um aðgerðir í rekstri til kolefnisjöfnunar sem og fjárframlög til skógræktar, 
uppgræðslustarfa og endurheimtar votlendis. Til framlaga teljist, auk fjárframlaga til sjóða, 
sjálfseignarstofnana og samtaka sem vinna að kolefnisjöfnun, verklegar framkvæmdir sem 
fyrirtæki taka að sér í samvinnu við sjóði, sjálfseignarstofnanir og samtök og taka ekki greiðslu 
fyrir. Til framlaga teljist einnig framkvæmdakostnaður, svo sem fæði og ferðir, þegar um er að 
ræða sjálfboðaliðastörf starfsmanna fyrirtækis til kolefnisjöfnunar.

Breytingin er lögð til í tengslum við skuldbindingar Parísarsamkomulagsins um samdrátt í losun 
gróðurhúsalofttegunda og það markmið íslenskra stjórnvalda að ísland verði kolefnislaust 
samfélag fyrir árið 2040. í frumvarpinu kemur fram að til þess að unnt sé að ná framangreindum 
markmiðum sé þörf á virkri samvinnu ríkis, sveitarfélaga, atvinnulífs og almennings.

FA fagnar frumvarpinu og tekur undir mikilvægi samvinnu atvinnulífsins í baráttunni gegn 
loftlagsbreytingum. Er það mat félagsins að tillögð breyting sé hvetjandi fyrir aðila í 
atvinnurekstri til að leggja sitt af mörkum til að ná framangreindum markmiðum og góð viðbót í 
baráttunni gegn þeirri vá sem hlýnun jarðar er.

Félagið vill þó benda á mikilvægi þess að þau „framlög til aðgerða sem gagnast kolefnisjöfnurí', 
sem frádráttarheimildin á að taka til, séu skilgreind með nægilega skýrum hætti en orðalag 
ákvæðisins, og sú nánari tilgreining sem þar er að finna, kann að opna á ágreining.

Virðingarfýllst, 
f.h. Félags atvinnurekenda
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