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Efni: Umsögn frá Svínaræktarfélagi íslands vegna 2. máls á 144. löggjafarþingi 2014- 
2015, frumvarps til laga um breytingu á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, 
brottfall laga nr. 97/1987, um vörugjald, og breytingu á lögum nr. 90/2003, um 
tekjuskatt, með síðari breytingum (kerfisbreyting á virðisaukaskatti, brottfall laga og 
hækkun barnabóta):

a) Frumvarpið gerir ráð fyrir að hækka virðisukaskatt á matvælum og ýmsum öðrum vörum 
úr 7% í 12% sem er rúmlega 70% hækkun á þessum lið. Hækkunin mun þýða að fersk 
matvæli eins og landbúnaðarafurðir muni hækka í verði, verði þessi breyting að veruleika. 
Þetta eru mikil vonbrigði enda hafa íslenskir svínabændur náð miklum árangri í að ná 
niður verðum á sínum afurðum. Þá er rétt að geta að nýlegri könnun Eurostat um 
matvælaverð í Evrópu kemurfram að íslendingar njóta lægsta matvöruverðsins á 
Norðurlöndunum og að það hefur lækkað nokkuð hin síðustu ár. Ein helsta ástæða þessa 
er að verð á landbúnaðarafurðum á íslandi hefur eftir hrun haldist lágt í samanburði við 
önnur lönd. Verð á íslenskum landbúnaðarafurðum hefur hækkað minna en aðrar vörur 
heimilisins og meira segja vegið upp verðhækkanir á innfluttum vörum sem hækkuðu 
mjög eftir gengisfall krónunnar.
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-------Verð til bæncla

-------Neysluverðsvísitala

-------Svínakjöt, ný tt eða frosið

-------K jötunnið, reyktog saltað

Vísitölur kjöts og skilaverðs til bænda 
tímabilið 1. janúar 2008 til september 2014

Vísitala kjöts er fengin frá Hagstofunni. Vísitala neysluverðs er frá 
Hagstofu Islands. Vísitala framleiðendaverðs er reiknuð út frá

flutningskostnaði að sláturluisi.

íslenskir bændur leggja sitt af mörkum við að halda niðri verðlagi á matvörum á íslandi 
eins og sést á þróun verðs samanborið við hækkun neysluverðsvísitölu (sjá mynd). Með
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hækkun á matarskatti er ríkisvaldið að vinna gegn þeirri hagræðingu sem hefur átt sér 
stað í innlendri matvælaframleiðslu og auka álögur á hana.

b) Í frumvarpinu er einnig gert ráð fyrir að vörugjöld á ýmsum vörum falli niður í þeim tilgangi 
að vega á móti hækkun „matarskattsins". Falla m.a. niður vörugjöld á sykruðum 
matvælum og sykruðum drykkjarvörum. Með frumvarpinu eru því hækkaðar álögur á 
heilnæmum matvælum en felld út ýmis gjöld á vörum sem teljast óholl. Niðurfelling 
vörugjalda til að vega upp á móti hækkun matarskatts yrði því aðeins til þess að beina 
neytendum yfir í óhollari matvöru. Er þessi ráðstöfun því í andstöðu við lýðheilsumarkmið 
en í nýlegri grein eftir læknana Karl Andersen og Vilmund Guðnason í Læknablaðinu 
kemur fram að „[ó]hófleg neysla sykurs stuðlar að þeim offitufaraldri sem flest lönd búa 
við í dag. Offita og afleidd sykursýki er ein helsta undirrót margra langvinnra sjúkdóma. 
Það er því lýðheilsumarkmið að draga úr sykurneyslu þjóðarinnar til að stemma stigu við 
þessari sjúkdómsþróun."1 Þannig er ekki hægt að tala um að lækkun vörugjalda vegi á 
einhvern hátt á móti hækkun matarskatts, líkt og gert er í frumvarpinu, enda eru um 
ósambærilegar vörur að ræða.

c) Skattkerfisbreytingar ættu að miða að því að auka innlenda matvælaframleiðslu enda 
skapar hún dýrmæt störf og sparar gjaldeyri með minni innflutningi. Neikvæður 
vöruskiptajöfnuður á árinu 2014 hlýtur að vera stjórnmálamönnum sem og almenningi 
verulegt áhyggjuefni enda greiðslubyrði þjóðarbúsins í erlendri mynt þung á næstu árum. 
Gjaldeyrisvandi þjóðarbúsins lagast ekki við að draga úr innlendri framleiðslu og auka 
innflutning á sykruðum vörum. Þess má einnig geta að sú þróun sem hefur átt sér stað í 
kornrækt á síðustu árum á Íslandi dregur verulega úr innfluttu fóðri sem þýðir enn frekari 
gjaldeyrissparnað fyrir þjóðarbúið. Að auki er efling innlendrar matvælaframleiðslu 
mikilvægur þáttur í að draga úr útblæstri gróðurhúslofttegunda vegna vöruflutninga og 
þannig sporna við loftslagsbreytingum af mannavöldum í samræmi við skuldbindingar 
sem Ísland hefur undirgengist í þeim efnum.

d) Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks er að finna 
eftirfarandi um íslenskan landbúnað:

„Ríkisstjórnin lítur á landbúnað sem eina af mikilvægustu atvinnugreinum 
framtíðarinnar. Vaxandi eftirspurn eftir mat á heimsvísu skapar íslenskum landbúnaði 
sóknarfæri með möguleikum á aukinni framleiðslu og margbreytilegum afurðum. 
Ríkisstjórnin mun gera íslenskum landbúnaði kleift að nýta þau sóknarfæri sem 
greinin stendur frammi fyrir. Með það fyrir augum er brýnt að kanna með hvaða hætti 
er unnt að auka verðmætasköpun og nýta sem best tækifærin sem felast í sveitum 
landsins.

Til að bregðast við aukinni eftirspurn eftir matvælum og hækkandi verðlagi verður 
skipaður starfshópur til að móta tillögur um hvernig auka megi matvælaframleiðslu á 
Íslandi og tryggja að ávinningur af aukinni eftirspurn og sókn á nýja markaði skili sér í 
bættum kjörum bænda."2

1
Stefnumörkun i heilbrigðismalum: leiðin til lýðheilsu: http://www.laeknabladid.is/tolublod/2013/03/nr/4790

2
Stefnuyfirlýsing nkisstjornar Framsoknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins: 

http://www.stjornarrad.is/Stefnuyfirlysing/#landbunadur
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http://www.laeknabladid.is/tolublod/2013/03/nr/4790
http://www.stjornarrad.is/Stefnuyfirlysing/%23landbunadur
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Ekki verður séð hvernig framlagt frumvarp styðji við þessa skýru markmiðssetningu um að 
efla íslenskan landbúnað.

Í frumvarpi sem þessi umsögn tekur til leggst Svínaræktarfélag Íslands gegn hækkun á 
„matarskatti" enda skaðleg neytendum, vinnur gegn innlendri matvælaframleiðslu og 
heilnæmum matvælum. Jafnframt setur félagið spurningarmerki við þær áherslur sem felast í 
lækkun á vörugjöldum.

Virðingarfyllst 
fyrir hönd Svínaræktarfélags Íslands

Hörður Harðarson, formaður
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