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Reykjavík, 9.desember 2009.

Athugasemdir við frumvarp til Iaga um ráðstafanir í skattamálum 
(virðisaukaskattur o.fl.), 239. mál.

Neytendasamtökin gera eftirfarandi athugasemdir við ofangreint finmvarp;

Um 1. og 2. gr. í frumvaxpinu er lagt til að ohugjald verði hækkað um 1,65 krónur á 
hvern lítra en að meðtöldum virðisaukaskatti nemur hækkunin liðlega 2 krónum á 
lítra. Neytendasamtökin telja að olíugjald sé þegar of hátt og fráleitt að hækka það 
enn: ítrekað hefar verið gripið til þess að hækka álögur á bifreiðaeigendur og 
eldsneyti og álögur á það hafa hækkað gríðarlega. Þá mun hækkun olíugjaldsins ef af 
verður hafa áhrif til hækkunar neysluvísitölu og þai' með á greiðslubyrði verðtryggðra 
lána. Neytendasamtökin leggjast því gegn þessari tillögu um hækkun oUugjalds.

Jafnframt er lagt til að almennt bensíngjald hækki um 2,50 ki*. en að meðtöldum 
vh'ðisaukaskatti nemur hælckunin um 3 ki*ónum á lítra. Sömu sjónarmið eiga við hvað 
þessa hækkunartillögu varðar og varðandi fyrirhugaða hækkun á ohugjaldi og vísa 
Neytendasamtökin til þess sem segir hér að ofan og leggjast gegn tillögu til hækkunar 
bensíngjalds.

Um 6. gr.: Neytendasamtökin leggjast gegn fyi'irhugaðri hækkun bifreiðagjalda og 
telja að bifreiðagjald sé þegar orðið of hátt. Verði frumvarpið að lögum yrði enda um 
þriðju hækkunina á rúmu ári að ræða og hækkun bifreiðagjalda á þeim tíma yrði 
ríflega 36%. Verður jafiiframt að telja, þar eð einnig eru uppi hugmyndir um hækkað 
ohugjald og töku lcolefhisgjalds, að álögur á bifreiðaeigendur séu nú þegar orðnar 
óhóflegar.

Um 7.. 8. og 9. gr.: Neytendasamtökin mótmæla fyrirhugaðri hækkun á áfengis- og 
tóbaksgjaldi. Verði finmvaip þetta að lögum má gera ráð fyrir að þessi hækkun, að 
meðtalinni fyrirhugaðri hæklcun á vhðisaukaskatti, leiði til þess að áfengi hækki um 
4?9-8,l% um næstu áramót. Verði frumvarpið að lögum mun það einnig leiða til þess 
að heildaihækkun áfengisgjalda síðasta árið nemur 42%, auk þess sem álagning 
ÁTVR var hækkuð töluvert með lögum 149/2008. Telja samtökin þetta óheyrilega 
mikla hækkun á gjöldum af ákveðnum tegundum neysluvamings á svo stuttum tíma.
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Því leggjast Neytendasamtökin gegn þessum hugmyndum, ekki síst með vísan til 
þeirra áhrifa sem þessi gjaldtaka mun hafa á neysiuvísitölu og þar með verðtryggð lán.

Um 7. 'kafla: Neytendasamtökin leggjast gegn hækkun virðisaukaskatts í 25% og 
tillögum um nýtt virðisaukaskattsþrep. Samtökin benda á að hækkun neysluskatta 
bitnar illilega á neytendum, og þá jafhframt þeim sem síst mega við slíkum 
hækkunum. Þá benda samtökin á þá staðreynd að skattahækkanir sem þessar di'aga úr 
eftirspum og em samdráttarhvetjandi, en íslenskt hagkerfi má varla við fi'ekari 
samdrætti í eftirspurn. Síðast en ekki síst vilja samtökin enn og aftur miona á áhrif 
hækkunai' neysluskatta á neysluvísitölu, og þar með á greiðslubyrði verðtryggðra lána.

Að öðru Ieyti gera Neytendasamtökin ekki athugasemdh* við fi*umvaipið.

Virðingarfyllst, 
f.h. Neytendasamtakanna,


