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Málefni: Fjármögnun staölastarfs á íslandi

Stjórn Staðlaráðs fslands lýsir megnri óánægju með framgöngu meirihluta efnahags- og viðskipta- 
nefndar og fjárlaganefndar í tillögum er varða fjármögnun staðlastarfs á íslandi.

Vísað er til meðfylgjandi bréfs Staðlaráðs tíl fjáríaganefndar frá 21. október sl. þar sem Staðlaráð, í 
tilefni af fjárlagafrumvarpi nsesta árs, lýsir áhyggjum yfir þvt sem telja mastti fyrirboða breytinga á 
tekjustofni Staðlaráðs, en það hefur fengið markaðar tekjur sem nema 0,007% af stofni trygginga- 
gjalds frá því í ársbyrjun 1997. Engin viðbrögð fengust við erindinu.

Ekki kemur fram breyting hvað varðar Staðlaráð og hlutdeild þess í tryggingagjaldinu í svokölluðum 
bandormi ríkisstjórnarinnarvegna fjárlaganna 2012. Hún kemur fyrst fram í áliti meirihluta efnahags- 
og viðskiptanefndar sem birist á vef Alþingis 12. desember. Ekkert samráð hefur verið haft við 
iðnaðarráðuneytið, sem staðlamál falla undir, eða stjórn Staðlaráðs í þessu ferli.

Óhjákvæmilegt er að rifja upp hvernig það kom til að Staðlaráð fékk híutdeild í tryggingagjaldi. Það 
var ákveðið á Alþingi skömmu fyrir jól 1996. Það haust hafði orðið til sú hugmynd að taka upp nýtt 
gjaíd, staðlagjald sem lagt yrðí á veltu atvinnufyrirtækja. Gjaldstofninn skyldi vera hinn sami og mark- 
aðsgjalds. í greinargerð með tillögunni á minnisblaði til ráðuneytisstjóra iðnaðar- og viðskiptaráðu- 
neytisins, segir „Atvinnulífið hefur til þessa tekið lítinn þátt í kostnaði vegna staðlamála. Lagt er til 
með frumvarpi þessu að atvinnulífið standi unclir hluta af kostnaði vegna staðlamála. Ríkið greiðir nú 
stærstan hluta kostnaðar vegna stöðlunar." Tillagan var lögð fyrir stjórn Staðlaráðs á fundi þess 5. 
nóvember 1996 og kom þar fram það mat stjórnarmanna að þetta gjald yrði ekki vinsaelt, stöðlun 
kæmi öllum við og ekki væri eðlilegt að ákveða á svo afgerandi hátt að atvinnulífíð ætti eitt að borga 
fyrir allt stöðlunarstarf í landinu. f umræðu sem af tillögunni spannst náðist þó samkomulag um 
þátttöku atvínnulífsins, en að betra væri að fara þá leið að Staðlaráð fengi hlut af tryggingagjaldi en 
að hafa sérstakt staðíagjafd. Um þetta fyrirkomulag hefur ríkt sátt síðastliðin 15 ár hjá þeim sem 
gjaldið greiða. Allir hagsmunaaðilar litu svo á að þessi gjaldtaka væri á grundvelli samkomulags við 
þá sem tryggði nauðsynlegan fjárhagsgrundvöl! fyrir staðlastarf í landinu.

Árið 2008 bað iðnaðarráðuneytið, vegna fram kominnar tillögu frá fjármálaráðuneytinu, stjórn 
Staðlaráðs um álit á því að breyta þessu fyrirkomulagi þannig að Staðlaráð hætti að fá hlutdeild í 
tryggingagjaldi og fengi þess í stað fjárveitingu beint úr ríkissjóði. Þó það væri vissulega freistandi að 
taka því boði í upphafi kreppunnar ákvað stjórnin að Staðlaráði bæri að fylgja sveiflum í atvinnulífinu 
en ekki hlaupa frá því sem sátt hefði verið um, þegar vel áraði. Því voru hugmyndir um breytingar á 
fyrirkomulagi fjármögnunar staðlastarfs lagðar á hilluna. Nú hefur þessum breytingum hins vegar
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verið laumað inn án þess að nokkuð hafí verið rætt við þá sem mestra hagsmuna eiga að gæta, 
Staðlaráð sjálft, aðtla þess þ.m.t. samtök í atvinnulífi, og iðnaðarráðuneytið.

Stjórn Staðlaráðs átelur harðlega vinnubrögð meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjárlaga- 
nefndar og fjármálaráðuneytisins í þessu máli. Þau eru fráleitt í anda þeirrar opnu og gagnsæju 
stjórnsýslu sem ríkisstjórnin segist vilja að hér sé ástunduð.

Stjórn Staðlaráðs fer þess eindregið á leit að sú tillaga um breytingu á lögum um tryggingagjald er 
varðar Staðlaráð íslands verði dregin til baka, og lýsir sig reiðubúna til viðræðna og samráðs við 
stjórnvöld um framtíðarfjármögnun staðlastarfs á íslandi.

Virðingarfyllst

formaður stjórnar Staðlaráðs íslands
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Fjáríaganefnd Alþingis 
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Reykjavík, 21. október 2011

Máiefní: Staðlaráð fslands -  Markaðar tekjur

Stjörn Staðlaráðs íslands vill benda á nokkur atriði sem varða Staðlaráð í frumvarpi til fjárlaga 2012 sem 
fjármálaráðherra lagði fram á Alþingi hinn 1. október síðastltðinn (1. mál, þingskjal nr. 1).

Minnt er á að um Staðlaráð íslands gilda lög nr. 36/2003 og að helsti tekjustofn Staðtaráðs er hlutdeiid í 
tryggingagjaldi, en skv. lögum nr. 113/1990 ber Staðlaráði að fá í sinn hlut sem nemur allt að 0,007% af 
gjaldstofni tryggingagjalds.

Hlutdeild Staðlaráðs í tryggingagjaldi hefur verið í gildi frá árinu 1997 og hefur ríkt sátt um þetta fyrir- 
komulag meðal þeirra sem greiða gjaldið. Starfsemi Staðlaráðs er enda talin falla undir það að gæta 
aimannahagsmuna. (Sjá t.d. skýrslu starfshóps á vegum forsætisráðuneytisins, Lögbundin greiðsluskylda 
til hagsmunasamtaka og félagafrelsisákvæði stjórnarskrárinnar, frá desember 2006: 
http://www.forsaetisradunevti.is/media/frettir/Skvrsiastarfshops.pdf)

Það kemur því á óvart að þessa sér ekki stað t fjárlagafrumvarpinu. Hvergi er minnst á hlutdeild Staðla- 
ráðs í tryggingagjaldi, og raunar er Staðlaráð heldur ekki nefnt í umfjÖHun frumvarpsins um iðnaðarráðu- 
neyti.

• Á bls. 139 í frumvarpinu kemur fram að áætlaðar eru 54 m.kr. til Staðlaráðs, sem er sama upp- 
hæð og á fjárlögum 2011. Staðlaráð á skv. lögum um tryggingagjaid að fá í sinn hiut 0,007% af 
tryggingagjaldsstofni, sem gert er ráð fyrir að hækki um 6,5% milli ára (sbr. bls. 204 í frv.), og 
samkvæmt því ætti Staðlaráð að fá 57,5 m.kr. á fjárlögum.

• Hins vegar kemur ekki fram í yfirlitinu á bls. 139 að framlag til Staðlaráðs sé innheimt af ríkistekj- 
um, heldur er aliur liðurinn 11-299 Iðja og iðnaður greiddur úr ríkissjóði.

• í umfjöllun um hvert ráðuneyti er ekkert minnst á Staðlaráð undir liðnum 11-299 Iðja og íðnaður 
(bls. 390 í frv.), þar sem það hefur þó átt sinn stað, og ekki kemur fram í lista yfir markaðar tekjur 
(bls. 176) að Staðlaráð eigi þar einhvern hlut (0,007% af tryggingagjaldsstofni).

Þetta er breyting frá því sem verið hefur og óskar stjórn Staðlaráðs eftir því að þetta verði ieiðrétt.
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Þess má geta að tíilaga um ofangreint fyrirkomulag kom frá fjármálaráðuneyti til iðnaðarráðuneytis árið 
2008 um það leyti sem kreppa skall á hér á landi. Var stjórn Staðlaráðs beðin um álit og var það niður- 
staða hennar að deila örlögum með atvinnulífi á íslandi en hlaupa ekki í skjól fastrar fjárveitingar úr ríkis- 
sjóði. (Sjá bréf í viðauka.) Það vekur undrun að fjármálaráðuneytið fari nú fram með sömu tillögu án sam- 
ráðs, hvorki víð ráðuneytið sem Staðlaráð heyrir undir né stjórn Staðlaráðs.

Fulltrúar þeirra starfsgreina og fyrirtækja sem hafa undirgengist að greiða þann hluta tryggingargjaidsins 
sem ætlaður er til staðlamála líta það alvarlegum augum að ríkið ætli nú að gera híuta þessa gjalds að al- 
mennri skattheimtu með því að skila því ekki að fullu til staðlastarfseminnar.

Virðingarfyllst

f.h. stjórnar Staðlaráðs íslands

G u tru .'u .

Guðrún RögnvaJdardóttir, framkvæmdastjóri

Viðauki:

Bréf iðnaðarráðuneytis frá 15. ágúst 2008 
Svarbréf Staðlaráðs frá 12. september 2008

Afrit:

Iðnaðarráðuneytið, Kristján Skarphéðinsson ráðuneytisstjóri
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Ejfhi: Hlutdeild Staðlaráðs í Tryggingagjaldi

Iðnaðarráðuneyti hefiir borist eríndi frá fjármálaráðuneyti þess efhis.að kynnt verði fyrir 
Staðlaráði tillaga að breytingu á fjárveitingu til ráðsins. Lagt er til að felld verði niður hlutdeild 
Staðlaráðs í tryggingagjaldi og í staðinn komi bein fjárveiting úr rfkissjóði. Staðlaráð fengi þá 
fjárveitingu frá árinu 2009 sem tæki mið af fjárveitingu ársins 2008 í fjárlögum, 55,7 m.kr., 
með verðlagshækkun sem gert er ráð fyrir að verði allt að 15% á árinu 2009. Fyririiggjandi 
tekjuáætlun fjármálaráðuneytis gerir hins vegar ráð fyrir að tekjur af tryggingagjaldi lækki 
umtalsvert á næsta ári. Óskað er eftir áliti stjómar Staðlaráðs á framangreindri tillögu að 
breytingu á fjárveitingum til ráðsins.
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Iðnaðarráðuneytið 

b.t. tngu óskar Jónsdóttur 

Arnarhváli 

150 Reykjavtk

Reykjavík, 12. september 2008

Efni: Hlutdeild Staðlaráðs í tryggingagjaidi

Vísað er tii bréfs ráðuneytisins frá 15. ágúst $i. þar sem óskað er eftir áittí stjórnar Staðlaráðs á tillögu að 
breytingum á fjárveitíngum tií ráðsins, þess efnís að hiutdeild Staðlaráðs í tryggingagjaldi verði felld niður 
og t staðinn komi bein fjárveiting úr ríkissjóði.

Stjórn Staðlaráðs fjaliaði um tiliöguna á fundi sínum í dag. Með vísan til þess að frá þvt að núverandi 
fyrirkomulagi á fjárveitingum til Staðlaráðs, með hiutdeiid þess í tryggingagjaldí, var komíð á hefur ríkt 
vtðtæk sátt um fyrirkomuiagið og þá tengingu sem það veitir mílii Staðlaráðs og atvinnulífsins, leggur 
stjórnin áhersiu á að fyrirkomulagið haldistóbreytt.

Virðíngarfyllst

fyrir hönd stjórnar Staðlaráðs fslands

Guðrún RÖgnvaidardóttir, framkvæmdastjóri
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