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Reykjavík, 16. desember 2008.

Efni: Frumvarp til laea um brevtine á Iðeum um vexti oe verðtrvggineu nr. 38/2001. með síðari 
brevtingum (237. mál).

Viðskiptaráð þakkar nefndinni fyrir það tækifæri aðfá að veita umsögn um ofangreint frumvarp þar sem 
iagt er til að álag til útreiknings dráttarvaxta lækki úr 11% í  7%.

Fyrir það fyrsta vill Viðskiptaráð taka það fram að það er, eðli málsins samkvæmt, hlynnt því að hið 
opinbera leggi til og hrindi í framkvæmd markvissum og skilvirkum aðgerðum til að létta undir með 
viðskiptalífinu og heimilum landsins á þessum óvissutímum. Endurreisn íslensks efnahagslífs byggir á 
slíkum aðgerðum og vilja stjórnvalda til að hrinda þeim í framkvæmd með skjótum hætti.

Hvað heimilin varðar hlýtur hins vegar að þurfa að velta því upp hver stefna hins opinbera í þeim efnum sé 
raunverulega? Á sama tíma og verið er að ráðast í aðgerðir til að hlúa að hagsmunum þeirra -  aðgerðir 
sem annað hvort valda auknum opinberum útgjöldum eða samdrætti í tekjum hins opinbera -  er verið að 
hækka skatta á öll heimili landsins til að mæta væntanlegri útgjaldaaukningu eða tekjutapi. Hvað þetta 
varðar má því segja að að hið opinbera sé að færa fjármagn úr hendi alls almennings til skuldara. Almennt 
er Viðskiptaráð mótfallið eignatilfærslum af þessu tagi enda mælir flest gegn þeim. Þrátt fyrir það er unnt 
að færa fyrir því rök að það sé samfélagslega hagkvæmt, sérstaklega við núverandi aðstæður, að veita 
skuldurum ákveðið svigrúm ef það er til þess fallið að komast hjá gjaldþrotum. Að auki eru litlar líkur á því 
að þetta tiltekna frumvarp hafi spilað stórt hlutverk í þeirri hækkun sem varð á tekjuskattslögum í síðustu 
viku.

Að auki við ofangreint er Ijóst að lækkun dráttarvaxta er til hagsbóta fyrir þau fyrirtæki sem eru verr sett 
fjárhagslega vegna yfirstandandi efnahagslægðar. Allar aðgerðir sem miða að því að auka fjárhagslegt 
andrými fyrirtækja eru fagnaðarefni enda er fjárhagsleg hagsæld allra heimila á landinu, og þar með 
heilbrigði hagkerfisins, háð því fyrirtækin hafi tök á að halda háu atvinnustigi. Aðgerðir til aðstoðar 
fyrirtækjum landsins eru því aðgerðir til aðstoðar heimilum landsins.

Viðskiptaráð leggur til að frumvarpið nái fram að ganga.

Virðinga rfyllst.

Haraldur I. Birgisson 
Lögfræðingur Viðskiptaráðs
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