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um írumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum (aðgerðir í skattamálum, verðlagsbreytingar o.fl.)

Frá meiri hluta velferðamefndar.

Velferðamefnd hefur fjallað um þá þætti ftumvarps til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum, 195. mál, sem 
heyra undir málefnasvið hennar. Nefiidin fjallaði um 2., 3., 20. -  22. gr. og 24. gr. frumvarpsins. Nefhdin 
fékk á sinn fund Önnu Sigrónu Baldursdóttur, EinarNjálsson, Inga Val Jóhannesson og Sturlaug Tómasson 
frá velferðarráðuneyti og ívar J. Amdal og Svein Víking Ámason frá Áfengis- og tóbaksverslun rfkisins.

Fæðlngarorlofssjóður.
í 2. gr. frumvarpsins er lögð til breyting á lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald. Breytingin felur í sér

0,2% hækkun á mörkuðum tekjum Fæðingarorlofssjóðs af tryggingagjaldi og er hækkuninni ætlað að vinna 
á uppsöfnuðum halla sjóðsins sem myndast hefur á síðustu árum. Meiri hlutinn telur mikilvægt að 
sjóðurinn sé sjálfbær og sá hluti tryggingagjalds sem honum er markaður sé nægilega stór til að mæta 
útgjöldum sjóðsins. Meiri hlutinn áréttar jafhframt mikilvægi sjóðsins og fæðingarorlofskerfísins. Þær 
skerðingar sem gerðar voru á fæðingarorlofí á árunum 2009-2010 hafa þegar haft áhrif á töku foreldra á 
fæðingarorlofí og þá sérstaklega feðra. Um leið og rofar til í ríkisfjármálum telur meiri hlutinn brýnt að 
hafist verði handa víð að byggja aftur upp fæðingarorlofskerfíð og draga skipulega úr þeim skerðingum 
sem gerðar hafa verið.

Ábyrgðasjóður launa.
13. gr. frumvarpsins er lögð til sú breyting á lögum nr. 88/2003, um Ábyrgðasjóð launa, að gjald í 

sjóðinn verði hækkað tímabundið í þijú ár um 0,05% af tryggingagj aldsstofni. Er breytingunni ætlað að ná 
jöfnuði milli tekna og gjalda hjá sjóðnum og er miðað við að hækkunin vegi upp tæplega 1,6 milljarða kr. 
uppsafnaðan halla. Nefndinni var kynnt að breytingin ætti að skila rúmlega 500 m.kr. á ári. Meiri hlutinn 
bendir efnahags- og viðskiptanefnd á að við hækkun gjaldsins var miðað við sömu iQárþörf úr sjóðnum og 
verið hefur síðustu ár. Erfítt er að meta áframhaldandi fjárþörf sjóðsins og telur meiri hlutinn þvi rétt að 
fylgst verði með henni næstu ár enda getur þróunin orðið sú að það náist að greiða hinn uppsafnaða halla á 
skemmri tíma en þremur árum.

Áfengisgjald og tóbaksgjald.
í 20. -  22. gr. frumvarpsins eru lagðar til breytingar á lögum nr. 96/1995, um gjald af áfengi og tóbaki. 

Breytingamar fela í sér 5,1% hækkun áfengisgjaíds og tóbaksgjalds í takt við verðlagsforsendur 
fj árlagafrumvarps ársins 2012. Nefhdin kynnti sér umsögn Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins (ÁTVR) 
um málið. í umsögninni eru lagðar til nokkrar breytingar frá fyrirliggjandi frumvarpi sem meiri hlutinn 
telur rétt að gera nánari grein fyrir í áliti þessu.

í fyrsta Iagi leggur ÁTVR til breytingar á tillögu frumvarpsins um hækkun áfengisgjalds þannig að hún 
nemi 5% á vín og bjór en einungis 1% á sterku áfengi. Var nefhdinni kynnt að dregið hafí mjög úr sölu 
sterks áfengis, sem að mati ÁTVR gæti verið vísbending um aukið brugg og landasölu. Er það mat ÁTVR 
að nú sé komið að þolmörkum gjaldahækkana á sterkt áfengi. Búast má við því að þessi breyting lækki 
áætlaðar tekjur af hækkun áfengisgjalda um 100 m.kr. Hér ber þó að hafa í huga að ÁTVR telur líklegt að 
sala á sterku áfengi geti dregist verulega saman hækki gjald á því um 5,1%. Reynist það rétt má búast við 
tekjulækkun í ríkissjóð vegna minni sölu. Beinir meiri hlutinn því til efnahags- og viðskiptanefndar að 
kynna sér þessar tillögur stofhunarinnar og skoða þetta mál nánar.

í öðru lagi leggur ÁTVR til breytingar á tóbaksgjaldi. Felur breytingin í sér að tóbaksgjald verði 
hækkað í 7,5% í stað 5,1% l&t og lagt er til í fyrirliggjandi frumvarpi. Sú breyting á þó ekki að fela í sér 
verðhækkun tóbaks enda leggur ÁTVR til að um leið verði tekið upp fast smásöluverð á tóbakí, eins og 
algengt er í nálægum löndum og álagning smásala nemi 20% af söluverði frá ÁTVR. Hér á landi var fast 
smásöluverð í Qölda ára en það var afnumið á tíunda áratugnum. Síðan þá hefiir álagning smásala hækkað 
úr rúmum 16% í um og yfír 30% Meiri hlutinn áréttar mikilvægi þess að við álagningu gjalda á tóbak séu 
lýðheilsusjónarmið lögð til grundvallar. Núverandi fyrirkomulag gerir smásölum kleift að keppa innbyrðis í 
verðum sem er söluhvetjandi og ekki í samræmi við heilbrigðismarkmið stjómvalda. Þá vekur meiri hlutinn 
athygli á því að hlutur smásala hér á landi af andvirði sxgarettupakka er um 17% sem er u.þ.b. tvöfalt hærra 
en í öðrum Evrópulöndum þar sem hlutfallið er 8-9%. Smásalar hafa því verulegan hag af því að selja sem
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mest af tóbaki. Nefndin óskaði upplýsinga um áhrif þessarar breytingar á áætlaðar tekjur ríkissjóðs og 
samkvæmt útreikningum ÁTVR ættu tekjur af tóbaksgjaldi að hækka um 116 m.kr. verði þessi breyting 
gerð. Hún hefar þó engin verðlagsáhrif. Meiri hlutinn leggur ríka áherslu á að þessi tillaga ÁTVR nái fram 
að ganga og mælir með því að efnahags- og viðskiptanefnd geri meðfylgjandi breytingar þessu til 
samræmis að sínum. Jafhframt megi skoða enn frekari hækkun gjaldsins til að verðlag tóbaks hækki til 
samræmis við aðrar vörur, það skili jafnframt enn meiri tekjum í ríkissjóð.

í þriðja lagi leggur ÁTVR til að gjald á tóbaki sem reiknað er eftir vigt verði samræmt þannig að gjald á 
neftóbak verði hið sama og á tóbaki öðru en sígarettum (vindlingum). Tekur meiri hlutinn undir þessa 
tillögu og telur eðlilegt að gjaldið verði samræmt og bendir á heilsuvemdarsjónarraið í þessu sambandi. 
Vitað er að í reyklausu tóbaki eru efni sem leitt geta til krabbameins, aðallega í munnholi, vélinda og 
briskirtli. Tóbak af þessu tagi hefur einnig önnur skaðleg áhrif og hugsanleg tengsl við aðra sjúkdóma. í 
erindi velferðarráðherra á þingi Læknafélags íslands í september sl. lagði ráðherra áherslu á að verðlagning 
tóbaks hefði miki! áhrif á notkun tóbaks, sérstaklega hjá unglingum og ungmennum, en mikil aukning á 
neyslu reyklauss tóbaks hjá þeim hópi undanfarin missiri er áhyggjuefhi. Nefndin hefur aflað sér 
upplýsinga um þróun á sölu á neftóbaki og var salan í kringum 10 tonn árið 2000. Árið 2010 var hún komin 
yfír 26 tonn og stefnir í að verða 27 tonn á þessu ári. Áætluð tekjuaukning fyrir ríkissjóð af því að samræma 
gjald á neftóbaki gjaldi á öðru vigtuðu tóbaki er um 250 m.kr. miðað við 0,9% samdrátt í sölu á næsta ári. 
Meiri hlutinn tekur eins og fyrr greinir undir þessa tillögu ÁTVR og telur mikilvægt að gjald á nefitóbaki 
verði samræmt eða hið minnsta fært tií muna nær gjaldi á annað tóbak.

Áætluð tekjuaukning fyrir ríkissjóð af framangreindum breytingum á tóbaksgjaldi er um 366 m.kr. I áliti 
meiri hlutans til fjárlaganefndar um þann þátt fj árlagafrum varpsins sem heyrir undir málefnasvið 
nefndarinnar gerir meiri hlutinn jafnframt grein fyrir þessum tillögum og leggur áherslu á að áætluð 
tekjuaukning ríkissjóðs af því megi nýta til að draga úr niðurskurði í heilbrigðisþjónustu.

í fjórða lagi leggur ÁTVR til að lögfest verði ákvæði um vöruval tóbaks til samræmis við ákvæði um 
vöruval áfengis. Meiri hlutinn tekur undir mikilvægi þess að slíkt ákvæði sé fært í lög en telur að slík 
breyting eigi vart erindi í bandorm sem fjallar um ráðstafanir í ríkis^ármálum.

Framkvæmdasjóður aldraðra.
í 24. gr. frumvarpsins er lagt til að gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra verði hækkað og nemi 9.182 kr. á 

hvem gjaldanda við álagningu opinberra gjalda á árinu 2012. Engin hækkun varð á gjaldinu við álagningu 
opinberra gjalda árið 2011 þar sem gildistökuákvæði var ekki rétt og var gjaldið því 8.400 kr. líkt og árið 
áður. Hækkunin nú nemur því 9,3% frá árinu 2010, þar af eru 4% vegna verðlagshækkunar milli 2010 og 
2011 og 5,1 % vegna hækkunar milli 2010 og 2011.

Tappagjald á sykraða drykki.
Samhliða umfjöllun sinni um málið ræddi nefndin fjárlagafrumvarp fyrir árið 2012. í því er lögð til 261 

m.kr. lækkun á framlögum til endurgreiðslu tanníækningakostnaðar og fékk nefhdin þær upplýsingar að 
lækkunin sé til komin vegna ónýttra fjárheimilda en fjárveiting á þennan lið hefur ekki verið fullnýtt á 
liðnum árum. Vísbendingar er um að það sé vegna þess að foreldrar treysta sér ekki til að greiða sinn hlut 
svo og vegna óvissu um heildarkostnað við tannlækningu bams. Meiri hlutinn telur mikilvægt að 
fjárlaganefnd og efiiahags- og viðskiptanefnd kanni möguleika á því að leggja svokallað „tappagjald“ á 
sykraða drykki til að draga úr neyslu þeirra. íslendingar hafa slegið met í neyslu sykraðra gosdrykkja og 
hefur léleg tannheilsa unglinga, einkum drengja, verið rakin til mikils gosdrykkjaþambs. Bent hefur verið á 
að hærra verð, t.a.m. í formi „tappagjalds“, gæti dregið úr þessari neyslu sem mundi aftur draga úr hættu á 
offitu. Meiri hlutinn bendir á að með slíku gjaldi mætti styrkja tekjustofha ríkissjóðs og gera hann betur í 
stakk búinn til að auka fjárframlög til niðurgreiðslu á tannlækningakostnaði og til forvama.

Nefndin hefur Qallað um þá þætti frumvarpsins sem falla undir málefnasvið hennar og mælir meiri hlutinn 
með samþykkt þeirra þátta með eftirfarandi breytingum:

1. Við 21. gr, Greinin orðist svo:
Eftirfarandi breytingar verða á 2. mgr. 9. gr. laganna:
a. í stað fjárhæðarinnar „347,90 kr.“ í L tölul. kemur: 373,99 kr.
b. 2. tölul. fellur brott.
c. í stað Qárhæðarinnar „12,45 kr.“ í 3. tölul. kemur: 13,38 kr.
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2. Við 22. gr. Greinin orðist svo:
Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 10. gr. laganna:
a. í stað fjárhæðarinnar „437,00 kr “ í 1. tölul. kemur: 469,78 kr.
b. í stað fjárhæðarinnar „21,85 kr.“ í 2. tölul. kemur: 23,49 kr.

3. Við frumvarpið bætist nýr kafli með einni nýrri grein og orðist svo ásamt kaflafyrirsögn:
Breyting á lögum um tóbaksvarnir, nr. 6/2002, með síöari breytingum.

Við 1. mgr. 6. gr. laganna bætast þrír nýir málsliðir, 1.-3. málsl., svohljóðandi: Vöruverð á tóbaki í 
verslunum sem selja tóbak í smásölu skal vera það sama hvar sem er á landinu. Álagning smásala skal vera 
20% á söluverði frá Áfengis- og tóbaksverslun rikisins. Áfengis og tóbaksverslun ríkisins gefur út og birtir 
verðskrá á þriggja mánaða fresti.

Alþingi 21. nóv. 2011.

Álfheiður Ingadóttir,
Jónína Rós Guðmundsdóttir.

Amal Tamimi.
Kiistján L. Möller.

Valgerður Bjamadóttir.
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