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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um tekjufailsstyrki -  212. mál, þskj. 213
Ríkisskattstjóri hefur þann 20. október sl. móttekið tölvupóst þar sem embættinu var gefinn 
kostur á að veita umsögn um framangreint þingmál. Telur embættið tilefni til eftirfarandi 
athugasemda:

1. tölui. 4. gr.
Á fundi fulltrúa frá Skattinum með efnahags- og viðskiptanefnd hinn 22. október s.l. var óskað 
eftir því að skoðað yrði hvort tekjuviðmið samkvæmt 1. tölul. 4. gr. frumvarpsins gæti leitt til 
óeðlilegrar niðurstöðu við útreikning á tekjufalli hjá þeim rekstraraðilum sem eru í þeim sporum 
að tekjur þeirra falla til með mjög misjöfnum hætti yfir almanaksárið.
Eins og fram kemur í ákvæðinu skal við útreikning á tekjufalli bera tekjur á tímabilinu 1. apríl 
til 30. september 2020 saman við tekjur á sama tímabili á árinu 2019, nema e f starfsemi hófst 
eftir 1. aprfl 2019 en þá skal miðað við fyrstu sex heilu almanaksmánuði sem viðkomandi 
starfaði.

í mjög mörgum tilvikum falla tekjur til með nokkuð jöfiium hætti yfir allt árið og í þeim 
tifvikum ætti ekki að vera nein hætta á ankannanlegri niðurstöðu við samanburð á millí sömu 
tímabila á hvoru ári fyrir sig. Á hinn bóginn eru vafalaust einnig mörg dæmi þess að tekjur falli 
t.d. til nánast eingöngu frá hausti til vors, eða eingöngu frá vori til hausts.
Sé tekið dæmi af rckstraraðila scm hefur allar sínar tekjur á tfmabilinu október til og með mars 
er ljóst að viðmiðunartímabil samkvæmt frumvarpinu til útreiknings á tekjufalli hefur þau áhrif 
að tekjufall verður 0. í slíku tilviki kann að vera betra að miða við meðaltal allra mánaða á árinu 
2019 og meðaltal frá janúar til og með september á árinu 2020.

3. tölul. 4. gr.
í 3. tölul. 4. gr. er kveðið á um það skilyrði fyrir tekjufallsstyrk að hámarksfjöldi launamanna 
sem störfuðu hjá rekstraraðila 31. mars 2020 hafi ekki verið fleiri en þrír. Betur færí á því að 
segja: Að hámarkiþrír launamenn ífullu starfi störfuðu við rekstur hans ímars 2020.
Vakin er athygli á því að í frumvarpinu er annars vegar tekið mið a f fjölda launamanna og hins 
vegar við stöðugildi, en telja verður æskilegra að samræmis sé gætt, nema eftir atvikum sé um 
óháð viðmið að ræða, sbr. og 1. mgr. 5. gr. hér á eftir.
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1. mgr. 5. gr.
i 1. mgr. 5. gr. frumvarpsins segir að tekjufallsstyrkur geti ekki orðið hærri en 400 þús. kr. fyrir 
hvert stöðugildi á mánuði hjá rekstraraðila á tímabilinu 1. apríl tíl 30. september 2020. Rétt er 
að vekja athygli á því að Skatturinn hefur almennt engar áreiðanlegar upplýsingar um stöðugildi 
hjá rekstraraðilum innan staðgreiðsluársins, en með stöðugildi er almennt átt við ársverk í 
dagvinnu. Yrði því aifarið að byggja á upplýsingum frá umsækjendum um þetta atriði án þess 
að geta sannreynt það út frá fyrirliggjandi gögnum.

Þá er rétt að benda á að vera kann að umsækjendur um tekjufallsstyrk hafi fengið greiddan 
stuðning vegna hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti samkvæmt lögum þar um nr. 50/2020. 
Þótt yissulega séu ekki margir sem eru einungis með 1-3 starfsmenn í þeim hópi þá fínnast samt 
dæmi um það. Greidd laun teljast til rekstrarkostnaðar og mynda þannig andlag ti! útreiknings 
á tekjufallsstyrkjum. Umræddur stuðningur telst á hinn bóginn til skattskyldra tekna þiggjanda 
og hefur því ekki áhrif á fjárhæð gjaldfærðs rekstrarkostnaðar. Þannig gæti að óbreyttu komið 
upp sú staða að greiddur yrði tekjufallsstyrkur vegna kostnaðar sem viðkomandi rekstraraðili 
hefur ekki borið í raun að fullu þar sem hann hefúr fengið stuðning úr ríkissjóði til greiðslu 
hluta launakostnaðar,

1. mgr. 6. gr.
Samkvæmt þessu ákvæði frumvarpsins er gert ráð fyrir því að umsóknír um tekjufallsstyrki 
þurfi að berast Skattinum eigi síðar en 1. maí 2021. Ekkert er kveðið á um upphafstímamark 
umsókna. Ríkisskattstjori viíl benda a að allt tekur þetta sinn tíma og miðað við bjartsýnar spár, 
og að allt gangi að óskum, sé hægt að gera ráð íyrir að unnt verði að sækja um tekjufallsstyrki 
með rafrænum hætti u.þ.b. frá 1. desember nk.

2. mgr. 9. gr.
Til að forðast misskilning varðandi stofn til útreiknings á hugsanlegu álagi leggur 
ríkisskattstjóri til að orðalagi í 1. málsl. 2. mgr. 9. gr. verði breytt á eftirfarandi hátt:

„... skal honum gert atí greiða 50% álag sem reiknast a f  þeirri jjárhœð sem ofgreidd var ... "

Jafnframt er rétt að taka fram að gera má ráð fyrir umtalsverðum kostnaði við að koma þessu 
verkefni á koppinn. Ljóst þykir vera að verkefhið mun kalla á mikla þjónustu, leiðbeiningar og 
aðstoð við umsækjendur auk hvers kyns tæknivinnu.

Virðingarfyllst, 
f.h. ríkisskattstjóra
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