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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekfuskatt, nr. 
90/2003, með síðari breytingum (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar), 27. 
mál.

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði alþingis þann 10. október sl., þar sem kallað er 
eftir umsögnum um ofangreint mál.

í frumvarpinu er lagt til heimilt verði að bein framlög til kolefnisbindingar eða 
kolefnisjöfnunar megi reiknast sem frádráttarbær rekstrarkostnaður 
atvinnurekstrar, allt að 0,85% af tekjum. Þetta á við aðgerðir í rekstri til 
kolefnisjöfnunar sem og fjárframlög til skógræktar, uppgræðsiustarfa og 
endurheimtar votlendis. Til framlaga teljast, auk fjárframlaga tíl sjóða, stofnana, 
sjálfseignarstofnana og samtaka sem vinna að kolefnisjöfnun, verklegar 
framkvæmdir sem fyrirtæki taka að sér í samvinnu við sjóði, stofnanir, 
sjálfseignarstofnanir og samtök og taka ekki greiðslu fyrir. Til framlaga teljast 
einnig framkvæmdakostnaður, svo sem fæði og ferðir, þegar um er að ræða 
sjálfboðaliðastörf starfsmanna fyrirtækis til kolefnisjöfnunar. Skal ráðherra setja 
reglugerð um framkvæmd ákvæðisins.

Afstaða til frumvarpsins

Mikilvægt er að grípa til aðgerða vegna loftslagsbreytinga og áhrifa þeirra og er 
aukin binding kolefnis, t.d. með aukinni skógrækt, uppgræðslu og endurheimt 
votlendis, ein af þeim aðgerðum er geta stutt við markmið íslenskra stjórnvalda um 
kolefnishlutlaust samfélag fyrir árið 2040. Aðgerðir í þágu kolefnisbindingar fara oft 
saman við aðgerðir sem miða að vernd gróðurs, jarðvegs og lífríkis og endurheimt 
vistkerfa. Því styður kolefnisbinding ekki eingöngu við heimsmarkmið 13 er snýr að 
loftslagsmálum heldur einnig við heimsmarkmið 14, sem er um líf í vatni og 
heimsmarkmið nr. 15 um líf á landi.

Sambandið telur þó æskilegt að lagaumhverfið sé þess eðlis að fyrirtæki séu fyrst 
og fremst hvött til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og síðan komi 
áhersla á kolefnisbindingu. Þannig sé eingöngu gripið til kolefnisbindingar þegar 
sýnt þykir að aðgerðir til að draga úr losun ná ekki tilætluðum markmiðum í 
samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda.

í tengslum við kolefnisbindingu eru þó atriði er gæta þarf sérstaklega að og ekki 
hafa verið leyst. Nauðsynlegt er að tryggja að fjármagn sem rennur til 
kolefnisbindingarverkefna skili sér í raunverulegri kolefnisbindingu til lengri tíma.
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Gegnsæi í ráóstöfun fjármagns sem berst til kolefnisbindingar eykur trúverðugleika 
slíka verkefna. Sambandið telur eðlilegt að unnið sé aó því að koma á vottun fyrir 
kolefnisbindingu hérlendis, þ.e. að hlutlaus þriðji aðili staðfesti árangur 
verkefnanna. Fara ætti fram á að slík vottun standist alþjóðlegar kröfur. Einnig þarf 
að tryggja að stjórnsýsluferlar séu skýrir, að gefnar séu út leiðbeiningar um 
leyfisveitingarferli og að aðgerðir til kolefnisbindinga séu í samræmi við áætlanir 
sveitarfélaga í skipulagsmálum. Ganga þarf úr skugga um að heildaráhrif aðgeróa, 
t.d. hvað varðar landnotkun, liggi fyrir áður en ráðist er í þær og skilgreina þarf vel 
áhrifasvæði slíkra aðgerða þar sem þær geta haft umfangsmiklar breytingar í för 
með sér út fyrir það svæði sem þær eiga sér stað. Þarf því að auka samstarf ríkis, 
sveitarfélaga, landeigenda og annarra haghafa um aðgerðir til aukinnar 
kolefnisbindingar og/eða samdráttar í losun frá landi. Má þar sérstaklega nefna 
aðgerðir í endurheimt votlendis og skógrækt.

Að mati sambandsins er markmið frumvarpsins gott enda mikilvægt aó grípa til 
allra aðgerða, stórra sem smárra, í aðgerðum gegn Ioftslagsbreytingum en telur þó 
mikilvægt að vekja athygli á ofangreindum atriðum er geta flækt framkvæmd við 
veitingu skattaafsláttar vegna kolefnisbindingar.
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