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Efni: Umsögn um frumvarp um ráðstafanir í skattamáium, 239. mál

Vísað er tii töivupósts frá efnahags- og skattanefnd, dags. 5. desember sl., þar 
sem óskað er umsagnar Sambands íslenskra sveitarfélaga um ofangreint 
þingmái. Með frumvarpinu eru meðal annars lagðar til breytingar á iögum um 
virðisaukaskatt, lögum um aukatekjur ríkissjóðs, lögum um skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og ýmsum öðrum lögum um 
tekjuöfiun ríkisins, sem samtals er ætlað að skila ríkissjóði 13,7 miiljörðum 
króna í auknar tekjur á árinu 2010 en frá því ári er áætlaður tekjuauki 14,7 
milljarðar á ári. Þar sem umsagnarfrestur er aðeins þrír virkir dagar og 
sambandið þarf einnig að vinna umsagnir vegna fjöimargra annarra þingmála 
hefur ekki gefist tími til þess að gaumgæfa alla þætti frumvarpsins. Þá 
torveldar það einnig gerð umsagnarinnar að ekki liggur fyrir kostnaðarumsögn 
um áhrif frumvarpsins á sveitarfélögin. Umsögnin mun því einskorðast við 
þau atriði sem einkum snúa að sveitarfélögunum.

Að áliti sérfræðinga sambandsins má vænta þess að á árinu 2010 muni 
hækkun óbeinna skatta leiða til um 0,8 ma.kr. útgjaldauka fyrir sveitarsjóði 
og um 0,1 ma.kr. hjá 8-hluta fyrirtækjum, Mikil óvissa rfkir við mat á 
hugsanlegum tekjuauka hjá sveitarfélögum vegna skattlagníngar á úttekinn 
séreignarlífeyrissparnað en reikna má með 2,0 -  2,5 ma.kr. árinu 2010. Um 
er að ræða svokaílaðar einskiptistekjur sem auk þess eru í raun flýting á 
greiðslu skatts m.v. óbreytt kerfi.

1. Ágallar á kostnaðarmati

Sambandið gerir alvarlega athugasemd við að ítrekað eru lögð fram á Alþingi 
stjórnarfrumvörp sem hafa veruleg áhrif á fjármál sveitarfélaga án þess að 
áhrif þeirra á fjárhag sveitarfélaga hafi verið metin. Brýtur það í bága við 
ákvæði samkomulags Sambands íslenskra sveitarfélaga, félagsmálarábherra 
og fjármálaráðherra, dags. 30. desember 2005, um kostnaðarmat 
lagafrumvarpa og stjórnvaldsfyrirmæia gagnvart sveitarféiögum. Fuiltrúar 
sambandsins hafa margítrekað á samráðsfundum með mörgum ráðherrum 
ríkisstjórnarinnar nauðsyn þess að meta ávallt fjárhagsieg áhrif frumvarpa á 
starfsemi hins opinbera. Að einskorða kostnaðarmat frumvarpa við áhrifin á 
ríkissjóð er alls óviðunandi og gefur það takmarkaðar upplýsingar um fjármál 
hins opinbera og þar með er grundvöilur hagstjórnar veikari en annars væri. 
Auk þess er fjármögnun einstakra þátta velferðarkerfisins stefnt í óvissu og þá 
sérstaklega þeirra sem sveitarfélögin bera ábyrgð á.

Auk framangreinds samkomuiags er þörfin fyrir kostnaðarmat gagnvart 
sveitarféiögunum staðfest í svokölluðum Vegvísi um gerð
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hagstjórnarsamnings m iiii ríkis og sveitarféiaga sem undirritaður var af 
fjármálaráðherra og ráðherra sveitarstjórnarmáía ásamt forystumönnum 
sambandsins þann 1. október 2009 þar sem fram kemur nauðsyn þess að leita 
leiða til að tryggja að .öll lagafrumvörp sem haft geta áhrif á útgjöld ríkissjóðs 
og/eða sveitarsjóði verði kostnaðarmetin áður en kynning fer fram f ríkisstjórn 
og frumvarp lagt fram á Aiþingi.

Sambandið krefst þess að fuiitrúar ríkisvaldsins láti af þessum óvandvirku 
vtnnubrögðum og standi við ákvæði framangreinds samkomulags.

2. Breyting á Iögum um Iífeyrissjóði, sbr. 40. og 41. gr.

í frumvarpinu er lagt tii að bætt verði við lög nr. 129/1997 ákvæði til 
bráðabirgða sem heimiiar útgreiðslu séreignarlífeyrissparnaðar á tímabiiinu 1. 
janúar 2010 til 1. apríi 2011. Að teknu tiliiti til bráðabirgðaákvæðis sem 
lögfest var fyrr á þessu ári, sbr. !ög nr. 13/2009, geta eigendur 
séreignarsparnaðar fengið greiddar samtais 2,5 miiijónir króna af 
séreignarsparnaði sínum. Er miðað við að þessar greiðslur dreifist á aílt að 
átján mánuði. í frumvarpinu er gengið út frá því að heimiiin í iandinu muni 
innleysa u.þ.b. 20 milijarða króna á grundveili þessara heimiida, sem muni 
skila ríkissjóði um 5 milljÖrðum og sveitarfélögum um 2,6 milijörðum í 
viðbótarskatttekjur á næsta ári.

Af hálfu sambandsins er ekki gerð athugasemd við framangreind ákvæði en 
augijósiega leiðir sú tfmabundna aukning skatttekna sveitarfélaga á næsta ári 
jafnframt til þess að framtíðartekjur sveitarfélaganna verða minni en ella. Þá 
er það álit sérfræðinga sambandsins að tekjuauki ríkis og sveitarféíaga vegna 
þessarar breytingar sé iíklega ofmetinn. Meðal annars getur fyrirhuguð 
hækkun efri skattþrepa í tekjuskátti virkað íetjandi gagnvart þessu úrræði. 
Einnig skai bent á að ýmsar aðrar skattalagabreytingar, einkum hækkun 
tryggingagjalds og virðisaukaskatts, munu á móti auka útgjöld 
sveitarfélaganna.

3. Breytingá iögum um virðisaukaskatt, sbr. 15. gr.

í 15. gr. er lögð til hækkun á almenna skattþrepi VSK úr 24,5% í 25%. 
Jafnframt eru Íagðar tii breytingar sem ieiða til þess að saia veitingahúsa, 
mötuneyta og annarra hliðstæðra aðila á tiireiddum mat og þjónustu hækkar 
úr 7% f 14%. Þessí breyting hefur ekki verið kostnaðarmetin gagnvart 
sveitarfélögunum. Sérstaklega skai bent á að ákvæði b-liðar 15. gr. mun 
hækka verð á máltíðum f Íeik- og grunnskóium og f félagslegri 
heimaþjónustu, a.m.k. hjá þeim sveitarfélögum sem kaupa tiibúnar máltíðír. 
Þessi breyting er afgeriega á skjön við þá áhersiu sem bæði rfki og sveitarfélög 
hafa lagt á það að öii börn skuli eiga kost á hoiium skóiamáltíðum og að 
standa vörð um þá grunnþjónustu sem sveitarfélögin veita íbúum sínum.

Sambandið telur brýnt að breyta lögum um virðisaukaskatt þannig að 
sveitarféiögin fái skattinn endurgreiddan. Sem dæmi um það hve ósanngjarnt 
núverandi skattumhverfi er má nefna að á sama tfma og rfkið hyggst feila 
niður stuðning við refaveiðar ber sveitarfélögum áfram að greiða VSK af 
þóknun tii veiðimanna. Rfkið mun þvf eftirieiðis hagnast á veiðunum, verði 
þeim haidið áfram. Af háifu sambandsins hafa einnig verið viðraðar
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hugmyndir um að f stað beins stuðnings ríkisins við fráveituframkvæmdir, 
sem nu er fallinn úr gildi, komi endurgreiðsla á VSK til sveitarfélaga. Eðlilegt 
er að farið verði heildstætt yfir þessi mál og er mikilvægt að slík vinna hefjlst 
sem fyrst.

4. Áhrif frumvarpsins á neysluverðsvísitölu

Vert er að benda á að ýmsar þær hækkanir á opinberum gjöldum sem lagðar 
eru til f frumvarpinu munu leiða til hækkunar á neysluverðsvísitölu og þar 
með verðtryggðum skuldum heimilanna og eftir atvíkum sveitarfélaga. Þannig 
er áætlað að neysiuverðsvísitala hækki um 0,15% vegna hækkunar 
áfengisgjalds, 0,1% vegna hækkunar eldsneytisgjalds og 0,6% vegna 
hækkunar virðisaukaskatts. Reynslan virðist sýna að tekjuauki ríkissjóðs af 
sumum þessara breytinga muni ekki ganga eftir vegna áhrifa hærri 
skattlagningar á neyslu almennings. Sérstaklega virðist vera ástæða til þess að 
meta hvort hækkun gjalds á áfengi og tóbak muni skiia sér í auknum tekjum. 
Þótt ef til vill megi ætla að minni sala á þessum varningi muni spara útgjöld 
til heilbrigðismála þegar fram líða stundir virðist vera hætta á því að sú 
hækkun sem lögð er til í frumvarpinu muni auka enn á skuidavanda 
heimilanna án þess að skila þeim tekjuauka í ríkissjóð sem 
frumvarpshöfundar kunna að vænta.

Virðingarfyllst 
SAMBANÐ ÍSLENSKRA SVEiTARFÉLAGA
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