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Virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar)

Hagsmunasamtök heimilanna gera þá athugasemd helsta við ofangreint frumvarp að með því er lagt 

til að neðra þrep virðisaukaskatts verði hækkað úr 7% í 12%, eða um rúm 71% í einu skrefi. Undir 

skattþrepið falla meðal annars matvörur, húshitunarorka, bleiur, tímarit, blöð og bækur.

Hér er enn og aftur höggvið þar sem síst skyldi, enda kemur hækkun á brýnustu nauðsynjavörum 

verst niður á tekjulægstu hópum samfélagsins. Í umræðum um frumvarpið að undanförnu hefur verið 

reynt að slá ryki í augu fólks með því að leggja áherslu á þær "mótvægisaðgerðir" sem vega eigi upp 

á móti auknum skattaálögum á matvöru, það er afnám vörugjalda, lækkun virðisaukaskatts á vörur í 

efra virðisaukaskattsþrepi og hækkun barnabóta.

Hagsmunasamtök heimilanna eru almennt fylgjandi afnámi vörugjalda, en það vegur þó varla upp á 

móti hinni áðurnefndu hækkun virðisaukaskatts á matvæli. Lækkun virðisaukaskatts á vörur í efra 

virðisaukaskattsþrepi kemur þeim sem minnst hafa milli handanna lítið til góða, enda er þar ekki um 

að ræða helstu nauðsynjavörur. Hækkun barnabóta er góðra gjalda verð en gagnast þó ekki nema 

hluta þeirra sem eru tekjulægstir þ.e. barnafólki. Vegna hækkunar á skerðingarhlutföllum 

tekjutengingar er ólíklegt að hækkunin nýtist m illitekjufólki, og hún gagnast alls ekki tekjulágum 

foreldrum  sem eiga ekki lögheim ili með börnum sínum eða þeim sem ekki eiga börn sjálfir.

Samtökin leggjast alfarið gegn þeim breytingum sem kveðið er á um í síðari hluta c-liðs 1. gr. 

frumvarpsins sem og b-lið 3. gr. í heild sinni, og hvetja til þessi að þeir verði fe lld ir brott. Að teknu 

tilliti til framangreindra athugasemda leggjast samtökin að öðru leyti ekki gegn frumvarpinu.
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Virðingarfyllst, 

f.h. Hagsmunasamtaka heimilanna

Vilhjálmur Bjarnason, formadur@heimilin.is Guðmundur Ásgeirsson, erindreki@heimilin.is
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