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Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt
og lögum um fjársýsluskatt – Mál nr. 188/2020

Vísað er til tilkynningar í samráðsgátt stjórnvalda þann 14. september sl. þar sem
óskað er eftir umsögn um ofangreind áform um breytingu á lögum um
virðisaukaskatt og lögum um fjársýsluskatt. Stefnt er að því að gera breytingar á
ákvæðum laganna er varðar fjármálastarfsemi í ljósi þeirra breytinga og
tækniþróunar sem átt hefur sér stað á sviði fjármálastarfsemi síðustu misseri og ár.
Einnig er lagt til að lengja gildistíma verkefnisins „Allir vinna“ út árið 2021.
Sambandið fagnar því að stefnt er að því að framlengja verkefnið „Allir vinna“ út
árið 2021 en í verkefninu felst að fjöldi aðila getur fengið 100% endurgreiðslu af
virðisaukaskatt t.d. við nýbyggingu og viðhald húsnæðis. Verkefnið „Allir vinna“
hefur haft jákvæð áhrif á framkvæmdir sveitarfélaga sem hefur stutt við
atvinnusköpun víða um land. Sambandið óskar þó eftir því að eftirfarandi málsgrein
í XXXIII. ákvæði verði breytt lítillega:

Ákvæði 1. mgr. nær á viðkomandi tímabili jafnframt til annars húsnæðis sem er
alfarið í eigu sveitarfélaga eða stofnana og félaga sem alfarið eru í eigu
sveitarfélaga, enda sé húsnæðið skráð í fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands.
Með því að þarna standi húsnæði sem skráð er í fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands
hefur endurgreiðslan verið takmörkuð gífurlega með þau áhrif að sveitarfélög hafa
ekki sama hvata til að fara í fjölbreyttari uppbyggingu en eingöngu við húsnæði.
T.d. hefur komið fram að uppbygging og viðhald á lóðum við húsnæði sveitarfélaga
fær ekki endurgreiðslu, jarðvinna, stígagerð, leiksvæði o.s.frv. ekki heldur enda ekki
um húsnæði að ræða. Óskar sambandið því eftir því að umræddu ákvæði verði
breytt í samræmi við 1. mgr. bráðabirgðaákvæði XXXIV. Samkvæmt því ákvæði geta
mannúðar- og líknarfélög, íþróttafélög, björgunarsveitir, landssamtök
björgunarsveita og slysavarnardeildir og einstakar félagseiningar sem starfa undir
merkjum samtakanna fengið 100% endurgreiðslu á vinnu á byggingarstað við
byggingu, viðhald eða endurbætur á mannvirkjum sem alfarið eru í eigu þeirra.
Orðið mannvirki, líkt og það er skilgreint í lögum um mannvirki nr. 160/2010, er mun
víðtækara en orðið húsnæði sem skráð er í fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands. Til að
tryggja fjölbreyttari atvinnusköpun hjá sveitarfélögum er því farið fram á að
ákvæðið tali um mannvirki en ekki húsnæði. Ákvæðið gæti verið svohljóðandi:
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Ákvæði 1. mgr. nær á viðkomandi tímabili jafnframt til annarra mannvirkja
sem er alfarið í eigu sveitarfélaga eða stofnana og félaga sem alfarið eru í eigu
sveitarfélaga.
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