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Umsögn ríkisskattstjóra um breytingu á lögum um tekjuskatt nr. 90/2003, með síðari 
breytingum (frádráttur vegna gjafa og framlaga) - 293. mál, þskj. 329

Ríkisskattstjóri hefur þann 8. nóv. sl. móttekið tölvupóst þar sem embættinu er gefmn kostur á 
að veita umsögn um ofangreint þingmál. Telur ríkisskattstjóri tilefni til eftirfarandi 
athugasemda við efni frumvarpsins eins og það liggur fyrir:

Með frumvarpinu er lögð til breyting á 2. tl. 31. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, en 
núgildandi ákvæði eru svohljóðandi:

„31. gr.
Frá tekjum lögaðilci ogþeim tekjum manna sem stafa a f atvinnurekstri eóa sjálfstæðri 
starfsemi eða eru tengdar slíkum rekstri má draga:

!■'[ . . ]
2. Einstakar gjafir ogframlög til kirkjufélaga, viðurkenndrar líknarstarfsemi, 

menningarmála, stjórnmálaflokka og vísindalegra rannsóknarstarfa, þó ekkiyftr 
[0,75% oj a f  tekjum skv. B-lið 7. gr. á því ári sem g jö f er afhent. [Ráðherraj ákveður 
meó reglugerð hvaða málaflokkar og stofnanir falla undir þennan tölulið. “

Lagt er til að núgildandi 2. tl. verði skipt upp, og að nýr 2. tl. a heimili frádrátt frá tekjum 
lögaðila og tekjum manna sem stafi af, eða tengist, atvinnurekstri eða sjálfstæðri 
atvinnustarfsemi, allt að því sem nemi tvöfaldri fjárhæð „einstakra gjafa og framlaga til 
menningarmála, kvikmynda- og sjónvarpsefnisgerðar, íþrótta- og œskulýðsstarfsemi, 
umhverfismála, viðurkenndrar líknarstarfsemi og vísindalegra rannsóknarstarfa. “ Þetta verði 
þó með þeim takmörkunum að einstakar gjafir og framlög samkvæmt nýjum 2. tl. a. fari ekki 
yfir 1,5% af tekjum skv. B-lið 7. gr. á því ári þegar gjöf er afhent, en gjafir sem áfram falli 
undir 2. tl. munu áfram ekki mega fara yfír 0,75% af tekjum skv. B-lið 7. gr.

Ríkisskattstjóri telur slíka uppskiptingu efnisliðar 31. gr. sem lögð er til með frumvarpi þessu 
miður æskilega, m.a. þar sem hún flæki til muna greiningu og skoðun á tilögum í þessa 
málaflokka á grundvelli framtalsgagna. Ennfremur sé vert að nefna að með orðalagi hins nýja 
2. tl. a er víkkað út gildissvið frádráttarheimildarinnar, að því er varðar menningarmál, þ.e. frá 
því sem komist hefur á föst framkvæmd vegna á grundvelli gildandi ákvæða. Þá bendir 
ríkisskattstjóri á að það sé meginregla í skattframkvæmd að útlagður kostnaður og heimilaður 
frádráttur haldist í hendur, og halda beri undantekningum frá þeirri reglu í lágmarki.

Með hliðsjón af framangreindu er það mat ríkisskattstjóra að standi vilji til að auka heimildir 
til gjaldfærslu kostnaðar við framlög í þessa tilteknu málaflokka, þá færi betur að hækka
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hámark frádráttarheimildarinnar enn frekar, þ.e. yfir það 1,5% af tekjum skv. B-lið 7. gr. sem 
gert er ráð fyrir í frumvarpi þessu.

Virðingarfyllst, 
f. h. ríkisskattstjóra

C  /  Ingvar J. Rögnvaldsson
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