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Efni: A thugasem dir við um sagnir um frum varp á þskj. 570 (hvatar til fjárfestinga)

Efnahags- og viðskiptanefnd óskar eftir minnisblaði um athugasemdir við frumvarp á þingskjali 570 í
máli nr. 399, til breytinga á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003 (hvatar til fjárfestinga). Alls bárust 11
umsagnir við frumvarpið.1

Sam antekt

Ráðuneytið gerir ekki athugasemd við eftirfarandi tillögur að breytingum í umsögnum frumvarpsins:

• 1. m gr. E f framlengja á gildistíma ákvæðisins þá ber að hafa í huga að slíkt mun auka kostnað 
ríkissjóðs og líklega er ekki rétt að hafa gildistímann lengri en áætlað er að Covid-19 ástandið varir. 
Ráðuneytið gerir ekki athugasemd við að fyrningarálag nái jafnframt til lausafjár orkufyrirtækja.

• 2. m gr. Líklega er rétt að hafa mismunandi fyrningarálag eftir tegund atvinnurekstrar þannig að 
ívilnunin samsvari 3% a f verði lausafjár. Fallast má á breytingartillögu Umhverfisstofnunar um 
hugtakanotkun og tillögu SA um rýmkun skilyrðis til lífeldsneytis í 4. tölul. 3. mgr.

• 6. m gr. E f lengja á gildistíma þyrfti að huga að tilvísun í 75 millj. kr. þröskuldinn og hvort hann skuli 
miða við fyrningarálag á ársgrundvelli eða samanlagt líkt og Skatturinn bendir á. Þá telur ráðuneytið 
að kveða mætti nánar á um hvers konar sérfræðingar þurfa að veita álit sitt á umsókn þótt slíkt geti 
einnig verið tiltekið í reglugerð.

• 7. m gr. Líklega er ekki ástæða til að halda fyrirtækjum í eigu ríkis og sveitarfélaga fyrir utan 
ívilnunina. Að sama skapi er líklega ekki þörf á að halda fyrirtækjum í rekstrarvanda fyrir utan 
ívilnunina. Þá má fallast á tillögu Skattsins um breytt orðalag varðandi umhverfismarkmið.

• 8. m gr. Tillögu Ungra umhverfissinna um að taka upp umhverfismarkmiðin í lagaákvæðið sem nú 
er aðeins að finna í drögum að reglugerð.

Að öðru leyti þykir ráðuneytinu ekki ástæða til að bregðast við framkomnum tillögum í umsögnum.

1 Frá Alþýðusambandi Íslands, Samtökum atvinnulífsins ásamt eftirfarandi aðildarfélögum sínum Samtökum 
fyrirtækja í sjávarútvegi, SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu, Samtök iðnaðarins og Samtök ferðaþjónustunnar (hér 
eftir „SA“), Deloitte, KPMG (*2), Landsvirkjun, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Skattinum, Umhverfisstofnun, 
Ungum umhverfissinnum og Viðskiptaráði Íslands.
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1. m gr. -  Flýtifyrning

Gildistími

Í umsögn Viðskiptaráðs Íslands er lagt til að gildistími ákvæðisins verði lengdur um a.m.k. eitt ár þannig 
að ákvæðið nái jafnframt til eigna sem aflað er á árinu 2022. Til samræmis verði heimilt að fyrna eignirnar 
á árunum 2022-2026. Ráðuneytið gerir ekki athugasemd við framlengingu gildistíma, sé á annað borð vilji 
til þess. Þó ber að hafa í huga að framlenging á úrræðinu, einkum er varðar grænar eignir í 2. mgr. 
frumvarpsins, myndi hafa í för með sér töluverð áhrif á tekjur ríkissjóðs til lækkunar. Ennfremur ber að hafa 
í huga að úrræðinu er ætlað að sporna gegn neikvæðum áhrifum heimsfaraldursins á fjárfestingu og því 
álitamál hve lengi þörf sé á að slíkur hvati sé í gildi m.a. vegna reglna um bann við ríkisstyrkjum.

Ungir U m hverfissinnar leggja til að grænar ívilnanir verði áfram í boði að gildistíma loknum. SA óskar 
þess að heimildin verði ótímabundin. Ráðuneytið hefur efasemdir um að rétt sé að gera þetta tiltekna úrræði 
varanlegt á þessu stigi. Slíkt þyrfti a.m.k. að skoða vel m.t.t. ríkisstyrkjareglna enda er úrræðinu ætlað að 
koma til móts við þær sérstöku aðstæður sem uppi eru í dag.

Orðalag

K PM G  bendir á að óljóst sé hvort lagt sé til 50% árleg fyrning eða samtals 50% fyrning fyrningargrunns. 
Ráðuneytið tekur fram að breytingin snýr að heimila árlega fyrningu um allt að 50%. Ekki verður talið að 
orðalagið sé óljóst að þessu leyti enda mælir breytingin fyrir um frávik frá því árlega hámarki fyrningar sem 
kveðið er á um í 1.-4. tölul. 37. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. Ráðuneytið er ekki mótfallið breytingunni 
en telur hana ekki nauðsynlega.

Skilgreining á eignum

Deloitte, K PM G  og Landsvirkjun benda á að frumvarpið vísi aðeins til eigna í 1.-4. tölul. 37. gr. laga nr. 
90/2003, um tekjuskatt. Þannig nái úrræðið ekki til fyrningar eigna sem tilgreindar eru í 5. gr. laga nr. 
50/2005, um skattskyldu orkufyrirtækja. Ráðuneytið er ekki mótfallið því að taka tillit til þessara sjónarmiða 
hvað fyrningarálag á lausafé varðar en að heimila flýtifyrningu, sbr. 1. mgr. frumvarpsins, væri líklega ekki 
skynsamleg vegna þess hve lág fyrningarhlutföllin eru í 5. gr. umræddra laga. Hægt væri að taka inn 
breytingu í 2. mgr. frumvarpsins líkt og K PM G  leggur til en þó afmarka hana við „lausafé skv. 3-5. tölul.
5. g r “

Deloitte telur óljóst hvort viðhald og framleiðsla eigna falli undir ákvæðið. SA gera athugasemd varðandi 
kostnað við endurbætur sem þau virðast telja að falli ekki undir ákvæðið. Ráðuneytið tekur fram að viðhald 
eigna telst almennur rekstrarkostnaður skv. 31. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, og ekki hluti af 
fyrningargrunni eigna skv. 36. gr., sbr. 2. mgr. 12. gr. laganna. Kostnaður vegna viðhalds fellur því utan 
ákvæðisins og ætti ekki að vera vafi um það. Hvað varðar framleiðsluverð og kostnað við endurbætur á 
lausafé þá telst slíkur kostnaður hluti a f fyrningargrunni og ætti þar af leiðandi að falla undir ívilnunina enda 
mælir frumvarpið ekki fyrir um breytingu þar á. Ráðuneytið telur því ekki ástæðu að bregðast við.

2. m gr. -  G ræ nar eignir

Hlutfall fyrningarálags

K PM G  bendir á að hlutfall fyrningarálags er mismunandi eftir félagaformum og því hvort um sjálfstæðan 
atvinnurekstur sé að ræða. Þannig sé það um 3% fyrir félög sem sæta 20% tekjuskatti, 5,64% hjá félögum 
sem sæta 37,6% skatti og allt að 7% hjá þeim sem eru í sjálfstæðum atvinnurekstri. Ráðuneytið tekur fram 
að ætlunin var ekki að gera greinarmun milli rekstrarforma með þessum hætti og var hlutfallið reiknað út 
miðað við að um 3% ívilnun væri að ræða. Að mati ráðuneytisins væri rétt að bregðast við með breytingu

- 2 -



þannig að fyrningarálagið sé mishátt eftir rekstrarformi þannig það jafngildi um 3% ívilnun fyrir öll 
rekstrarform. Þar sem einstaklingar í sjálfstæðum atvinnurekstri eru með stighækkandi skatthlutfall er ekki 
hægt að leiða fram eitt ákveðið fyrningarálag og væri því líklega réttast að styðjast við mið skattþrepið (í 
staðgreiðslu). E f það yrði gert væri fyrningarálagið eftirfarandi:

Rekstraraðili Ívilnun Skatthlutf. Fyrningarálag
Lögaðili skv. 1. og 2. tölul. 1. mgr. 2. gr. 3,00% 20% 15,00%
Aðrir lögaðilar skv. 3., 4. og 5. tölul. 1. mgr. 2. gr. 3,00% 37,60% 7,98%
Einstaklingur í atv. rekstri 3,00% 37,95% 7,91%

Skilgreining á grænum eignum

Töluvert a f athugasemdum snúa að skilgreiningu á grænum eignum. Ráðuneytið vill í því sambandi taka 
fram að ljóst var frá upphafi að erfitt myndi reynast að kveða á um skörp skil í þeim efnum enda er um ræða 
nýmæli sem ekki hefur verið gert áður hér á landi eða erlendis. Skilgreiningar byggjast á alþjóðlegum 
skilgreiningum eins langt og þær ná og í reglugerð yrði kveðið á um frekari útfærslu til samræmis við þau 
viðmið. Ráðherra hefði þannig ekki fijálsar hendur um mat á þeim atriðum sem horfa ber til heldur yrði 
hann bundinn af alþjóðlegum viðmiðunum.

Umhverfisstofnun leggur til nýtt orðalag í 3. tölul. 3. mgr. 1. gr. frumvarpsins sem stofnunin telur að sé 
réttari hugtakanotkun. Ráðuneytið getur fallist á tillöguna.

SA bendir á að í 4. tölul. 3. mgr. 1. gr. frumvarpsins sé vísað til þess skilyrðis að eignir séu 100% knúnar af 
lífeldsneyti en slíkar bifreiðar séu sjaldgæfar og jafnan sé nýtt örlítið af jarðefnaeldsneyti. Ráðuneytið er 
ekki mótfallið því að smávægilegur slaki sé veittur til að koma til móts við slík sjónarmið.

5. m gr. -  B irting lista

SA telja að fella skuli skyldu til að birta á vef Skattsins lista yfir þá skattaðila sem nýtt hafa sér fyrningarálag 
og upphæð þess. Vísað er til þess að slíkt geti haft letjandi áhrif á úrræðið auk þess sem um 
trúnaðarupplýsingar geti verið um að ræða. ASÍ tekur fram að mikilvægt sé að slík heimild sé til staðar. 
Ráðuneytið tekur fram að skyldan var sett í frumvarpið vegna þess að fyrningarálagið felur í sér sértæka 
skattaívilnun og birting upplýsinga um þá sem fá notið slíkrar ívilnunar stuðlar að gegnsæi og aðhaldi.

6. m gr. -  Álit sérfræðinga

Skatturinn  bendir á að tilvísun í 75 millj. kr. fyrningarálag sé óskýr að því leyti að ekki komi fram hvort 
um árlega fjárhæð sé að ræða eða uppsafnaða, verði heimildin látin taka til fleiri ára. Ráðuneytið hallast að 
því að ef gildistími ákvæðisins yrði rýmkaður þá miði lögin, að óbreyttu, við samanlagða fjárhæð allra 
áranna. E f vilji löggjafans stendur til þess að mæla fyrir um lægri þröskuld að þessu leyti þá væri rétt að 
gera breytingu líkt og Skatturinn leggur til og tiltaka að um árlegt fyrningarálag sé að ræða.

Ungir U m hverfissinnar og K PM G  benda á að óljóst sé hvers konar sérfræðinga um ræðir í 6. mgr. 1. gr. 
frumvarpsins sem ætlað er að veita álit á því hvort skilyrði ákvæðisins séu uppfyllt. Ráðuneytið tekur fram 
að við gerð frumvarpsins var gert ráð fyrir að um sérfræðing á viðkomandi sviði væri að ræða og kæmi þar 
einkum til greina sérfræðingur í umhverfismálum. E f til vill væri rétt að árétta þetta sérstaklega. Slíkt væri 
þó einnig hægt að gera í reglugerð. Deloitte leggur til að löggiltur endurskoðandi eða lögmaður yrði fenginn 
til þess en það verður að teljast með öllu órökrétt.

SA gera athugasemd við að ríkisskattstjóri geti krafist framlagningar rökstudds álits óháðra sérfræðinga og 
segja að slíkt myndi auka kostnað og hafa í för með sér letjandi áhrif. Ráðuneytið tekur fram að 75 millj. kr.
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þröskuldinum er ætlað að tryggja að skattaívilnunin sé orðin það há að það ætti ekki að vera fyrirstaða að 
leggja út fyrir kostnaði óháðra sérfræðinga. Hvað varðar vísan í að nýting úrræðisins feli í sér umtalsverða 
áhættu, telji ríkisskattstjóri framtalsskilin röng, þá er hér ekki um að ræða meiri áhættu en við framtalsskil 
almennt. Þá ætti framlagning sérfræðiálits almennt að draga úr slíkri áhættu.

7. m gr. - U ndantekningar

Athugasemdir frá nokkrum aðilum, m.a. Landsvirkjun og Sam bandi íslenskra sveitarfélaga, snúa að því 
að fyrirtæki í eigu eða á ábyrgð ríkis eða sveitarfélaga falli ekki undir ákvæðið. Er m.a. tekið fram að með 
því sé verið að skerða samkeppnisstöðu fyrirtækja og mikilvægt sé að þau njóti sömu hvata til fjárfestinga 
og önnur fyrirtæki. Ráðuneytið getur tekið undir sjónarmiðin. E f til vill er rétt að taka út upphafsmálslið 
málsgreinarinnar eða þá að afmarka ákvæðið við fyrirtæki í ótakmarkaðri ábyrgð ríkis- eða sveitarfélaga en 
slík fyrirtæki eru nú þegar undanþegin tekjuskatti skv. 4. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.

Skatturinn  bendir á að æskilegt væri að í lagatexta kæmi fram skilyrði þess er skattaðili telst vera í 
fjárhagsvanda. Ráðuneytið getur tekið undir það. Rétt er þó að árétta að skilyrðið var sett inn vegna reglna 
um bann við ríkisstyrkjum, þ.e. almennt er ekki heimilt að veita ívilnanir til fyrirtækja sem teljast í 
verulegum fjárhagsvanda. Við nánari athugun þykir hins vegar mega taka undir athugasemd K PM G  (í síðari 
umsögn þeirra) að líklega sé ekki ástæða að hafa umrætt skilyrði í frumvarpinu eins og ívilnun þessi er úr 
garði gerð. Atvinnurekstur í fjárhagsvanda væri með uppsafnað skattalegt tap og því myndi fyrningarálagið 
ekki vera ívilnun. Það væri ekki nema ef hægt væri að snúa við rekstrinum og mynda hagnað umfram eldra 
uppsafnað tap þannig að þá fyrst yrði gengið á fyrningarálagið. E f ljóst væri að það myndi takast þá væri 
félag vart í fjárhagsvanda, þá ekki nema tímabundnum. Ráðuneytið telur því líklega rétt að fella út skilyrðið.

Skatturinn  leggur til breytt orðalag hvað varðar tjón sem gengur gegn umhverfismarkmiðum. Ráðuneytið 
tekur undir tillöguna.

8. m gr. - Reglugerð

Ungir U m hverfissinnar telja brýnt að umhverfismarkmið sem vísað er til í 8. mgr. 1. gr. frumvarpsins og 
sem ráðherra er veitt heimild til að skilgreina í reglugerð verði lögfest. Ráðuneytið tekur undir að slíkt gæti 
verið til bóta.

A ðrar athugasem dir

K PM G  bendir á að ívilnanir frumvarpsins nýtist aðeins þeim fyrirtækjum sem sjá fram á hagnað. Félög sem 
rekin eru með tapi sjá þannig ekki hag af því að nýta sér úrræðið þar sem skattalegt tap fyrnist á 10 árum 
skv. 8. tölul. 31. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. Ráðuneytið tekur fram að þessu tilefni að það kom til 
skoðunar hvort gera ætti breytingu á fyrningarreglu skattalegs taps til að koma til móts við þessa aðila. Slík 
breyting reyndist hins vegar óraunhæf og hefði falið í sér mun hærra áhrifamat. Ráðuneytið tekur því ekki 
undir þessa breytingu.

Ráðuneytið telur á þessu stigi ekki ástæðu til að taka afstöðu til annarra umsagna en þeirra sem komið er 
inn á að framan.

Vilmar Freyr Sævarsson
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