
B Æ N D A S A M T Ö K  Í S L A N D S  I

Alþingi \
Erindi nr. Þ 732/33M ]

Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis, kotmdagur 2 2 .  2  öö S 
Hlín L. Sigíusdóttir,
Nefndasvið Alþingis,
Austurstræti 8-10,
150 Reykjavík

Reykjavík 2. desember 2005 
SÞ/hó
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Bændasamtökum íslands hefur borist bréf frá Efnahags-og viðskiptanefhd Alþingis 
dagsett 24. nóvember, þar sem óskað er eftir afstöðu Bændasamtakanna til ofangreinds 
frumvarps.

Bændasamtökin taka jákvætt undir efiii frumvarpsins almennt og sýnist að þar sé verið 
að leiðrétta atriði, sem breyttust til hins verra fyrir atvinnulífið, þegar olíugjaldið var tekið 
upp um mitt ár.

Hins vegar vilja Bændasamtökin árétta við nefndina erindi, sem varðar bændur 
sérstaklega og er svipaðs eðlis og frumvarpið tekur á fyrir aðrar atvinnugreinar.

Þegar ofangreind kerfisbreyting var framkvæmd misstu bændur endurgreiðslu vegna 
nota eigin bifreiða í landbúnaði. Sú endurgreiðsla var framkvæmd gegnum skattkerfið og nam 
fyrir árið 2002 u.þ.b.71 þúsund kr. á hvert lögbýli í landinu. í heild losaði upphæðin 60 
milljónir. Öll gögn um þetta mál koma fram í vinnslu frumvarpsins og þeim álitum og 
greinargerðum sem með frumvarpinu fylgdu. í nefndaráliti 1. minni hluta efiiahags- og 
viðskiptanefiidar sagði m.a. um þetta (þskj. 1708 á 130. löggjafarþingi):

“/  4. mgr. A-liðar 7. gr. laga nr. 3/1987, um fjáröflun til vegagerðar, er að 
finna heimildfyrir endurgreiðslu þungaskatts til bœnda. Verði frumvarpið samþykkt 
mun umrædd heimild falla brott. Leggur 1. minni hluti áherslu á að 
endurgreiðslurnar sem bœndur hafa fengið á grundvelli laganna renni til þeirra í 
einhverju formi en samkvœmt upplýsingum frá ríkisskattstjóra námu þessar 
endurgreiðslur 61 millj. kr. árið 2002 og meðalendurgreiðslur á hvern aðila 71 þús. 
kr. á ári. ”
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Ávallt var tekið fram að kerfisbreytingin ætti ekki að hafa áhrif á einstaka hópa 
landsins og atvinnugreinar, - hvorki til tekjulækkunar eða hækkunar.

Starfs- og stjómarmenn Bændasamtakanna hafa margítrekað þetta erindi og átt fiind í 
fj ármálaráðuneytinu, þar sem heitið var úrbótum, en jafiiframt sagt að líklega þyrfti 
lagabreytingu til og að því yrði hugað við endurskoðun laganna í ár. Nú lítur fhimvarpið 
dagsins ljós til lagfæringa fyrir atvinnulifið, en bændur hafa alveg gleymst.

Bændasamtök íslands óska því eftir að fá áheym hjá efiiahags- og viðskiptanefiid og 
skora á nefndina að rétta hlut bænda í þessu máli og með þeim hætti að leiðréttingin nái til 
þess tíma sem liðinn er frá kerfisbreytingunni.

Virðingarfyllst,
\ Bændasamtaka íslands


