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Efni: Tekjustofnar sveitarfélaga, frumvarp til breytinga á lögum

Á fundi bæjarráðs Hafnarfjarðar þann 15. jan. sl. var eftirfarandi tekið fyrir:

Lögð fram umsögn Sambands ísl. sveitarfélaga, send í tölvupósti 12. desember 2014, við ofangreint 
frumvarp.

Bæjarráð tekur undir umsögn Sambands ísl. sveitarfélaga við ofangreint frumvarp.

Virðingarfyllst,

Jóna Ósk Guðjónsdóttir /
verkefnisstjóri
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From: Magnús Karel Hannesson [mailto:magnus.karel.hannesson@samband.is]

Sent: 12. desember2014 15:17 

To: Haraldur Líndal Haraldsson

Subject: Frá stjóm Sambands íslenskra sveitarfélaga, 366. mál
.

Importance: High

Á fundi stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, sem haldinn var föstudaginn 12. 

desember, var eftirfarandi fært til bókar:

Lögð fram umsögn sambandsins til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, dags. 4. 

desember 2014, um frumvarp til laga um breytingar á tekjustofnalögum, 366. mál.
......

Framkvæmdastjóri lagði fram nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, dags. 

11. desember 2014, þar sem lagt er til að úr frumvarpinu falli bráðabirgðaákvæði um 

greiðslu sérstaks framlags úr jöfnunarsjóði vegna áhrifa laga um séreignaspamað og 

ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðisspamaðar á tekjur sveitarfélaga.

Frumvarp hefur fengið faglega umfjöllun í samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga og hefur 

náðst samkomulag á þeim vettvangi um þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu. 

Breytingartillaga nefndarinnar, um að b-liður 2. gr. frumvarpsins falli brott, er í algjörri 

andstöðu við vilja Sambands íslenskra sveitarfélaga eins og fram hefur komið í umsögn 

sambandsins um frumvarpið og af hálfu fulltrúa þess á fundi með umhverfis- og 

samgöngunefnd Alþingis. Hún er einnig í andstöðu við vilja ríkisstjómarinnar, sem lítur á---------------------------- -------------------------------------------------------1----
þennan lið frumvarpsins sem lið í að bregðast við neikvæðum fjárhagslegum áhrifum

aðgerða ríkisstjómarinnar og Alþingis gagnvart sveitarfélögum vegna skattfrjálsrar úttektar

séreignarspamaðar samkvæmt lögum um séreignarspamað og ráðstöfun hans til greiðslu

húsnæðislána og húsnæðisspamaðar. Full sátt hefur þannig verið um það milli ríkisins og

Sambands íslenskra sveitarfélaga um að tekjuauki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sökum tekna

ríkisins af bankaskatti dreifíst til allra sveitarfélaga í hlutfalli við útsvarsstofn þeirra og þar

með milda neikvæð áhrif fyrmefndra aðgerða gagnvart öllum sveitarfélögum.
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Verði breytingartillagan samþykkt mun þetta aukna ijármagn jöfnunarsjóðs dreifast til hluta

sveitarfélaga en ekki þeirra allra eins og til stóð. Jafníramt er fjárhagslegum samskiptum 

ríkis og sveitarfélaga stefnt í voða og nægt tilefhi er komið upp til að sveitarfélögin leiti eftir 

því með öllum ráðum að taka yfir Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga enda er ijármagn hans i reynd 

í eigu sveitarfélaga.

Að loknum umræðum var eftirfarandi bókun samþykkt:

Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga leggur áherslu á að frumvarp til breytinga á 

tekjustofnalögum nái fram að ganga óbreytt á Alþingi. Stjórnin mótmælir 

breytingartillögu umhverfis- og samgöngunefndar sem fram kemur á þingskjali 718, 366. 

máL

Virðingarfyllst,

F.h. stjómar Sambands íslenskra sveitarfélaga

Magnús Karel Hannesson
sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs 
Beint innval: 51 54 911
Netfang: magnus.karel.hannesson@samband.is
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