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Efni: Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt
(byggingastarfsemi, almenningssamgöngur o.fl.), mál nr. 319/2019

Í Samráðsgátt stjórnvalda eru nú til umsagnar áformaðar breytingar á lögum um
virðisaukaskatt nr. 50/1988 þar sem m.a. er fyrirhugað að taka til endurskoðunar ákvæði
laganna er varðar byggingarstarfsemi, frjálsa og sérstaka skráningu og endurgreiðslu
virðisaukaskatts til byggingaraðila. Markmið áformaðra breytinga er að auka skýrleika og bæta
skattframkvæmd laganna. Samtök atvinnulífsins, Samtök iðnaðarins og Samtök verslunar og
þjónustu (hér eftir „samtökin“) fagna umræddum áformum. Hafa samtökin lengi talað fyrir því
að umrædd endurgreiðsla verði hækkuð að nýju enda má færa sterk rök fyrir því að slík
endurgreiðsla sé þjóðhagslega hagkvæm.
1. Svarta hagkerfið og undanskot: Full endurgreiðsla á virðisaukaskatti og skilvirkar reglur
þar um eru til þess fallnar að draga úr svartri atvinnustarfsemi, minnka undanskot og
draga úr umsýslu- og eftirlitskostnaði hins opinbera. Slíkt yrði ábatasamt fyrir hið opinbera
en í skýrslunni „Umfang skattaundanskota og tillögur til aðgerða“ frá árinu 2017 kemur
fram að umfang skattsvika hér á landi hafi verið metin á bilinu 3-7% af VLF. Jafngildir það
um 90-200 mö.kr. árið 2020. Var það mat starfshópsins að sérstaklega þurfi að huga að
byggingariðnaði þegar kemur að eftirliti með greiðslu virðisaukaskatts. Það má færa rök
fyrir því að það hafi verið mistök á sínum tíma að lækka endurgreiðsluhlutfallið. Mikilvægt
er að með fullri endurgreiðslu virðisaukaskatts verða til sterkir hvatar sem stuðla með
sjálfbærum hætti að því að draga fram í dagsljósið viðskipti sem áður fóru fram utan þess.
2. Uppbygging
íbúðarhúsnæðis
og
hvati
til
viðhalds:
Breytingar
á
virðisaukaskattskerfinu hvetja til uppbyggingar íbúðarhúsnæðis á tímum húsnæðiseklu og
skapa hvata til að ráðast í nauðsynlegar viðhaldsframkvæmdir með eðlilegum og
reglubundnum hætti. Þannig er komið í veg fyrir tjón á eignum, ástand þeirra batnar og
líftími eykst. Aukið viðhald stuðlar einnig að umhverfislegum ábata og styður þannig við
stefnu stjórnvalda í umhverfismálum.
Samtökin telja ennfremur tækifæri fólgin í því að einfalda reglur um framkvæmd
endurgreiðslunnar og telja að í því skyni eigi að endurskoða afmörkun á þeirri vinnu sem
endurgreiðslan tekur til. Í því samhengi ber að horfa til byggingarframkvæmda í heild sinni en
ekki afmarka, eins og nú er gert, eingöngu við vinnu á byggingarstað. Vilja samtökin í því skyni
benda á vinnu sérfræðinga á borð arkitekta og verkfræðinga auk framleiðslu innréttinga sem
fer fram á verkstæðum.
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Það er eins og áður kemur fram eðlilegt að mati samtakanna að endurskoða
endurgreiðsluhlutfall og hækka það að nýju, úr 60% í 100%, enda ljóst að endurgreiðslurnar
hafa jákvæð áhrif á byggingariðnaðinn og hagkerfið allt. Í hagstjórnartilliti getur vel heppnuð
tímasetning slíkrar aðgerðar haft jákvæð áhrif sé horft til þess samdráttar sem nú skekur
íslenska hagkerfið.
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