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Efni: Umsögn um frumvarp 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), 2. mál

SVÞ -  Samtök verslunar og þjónustu vísa til erindis efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, 
dags. 22. september sl., þar sem óskað er umsagnar samtakanna um frumvarp 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), 2. mál. Í umræddu frumvarði eru lagðar 
til einstaka breytingar á áðurnefndum lögum, þ.m.t. breytingar á skatthlutfalli virðisaukaskatts 
sem og afnám hinna almennu vörugjalda.

SVÞ hafa kynnt sér fyrirliggjandi frumvarp og vilja samtökin fá að koma á framfæri við 
efnahags- og viðskiptanefnd eftirfarandi athugasemdum hvað varðar umrætt frumvarp.

Hvað varðar breytingar á skatthlutfalli virðisaukaskatts, þ.e. lækkun á efra þrepi og hækkun 
þess neðra, benda SVÞ á að fyrirhugaðar breytingar eru skref í rétta átt til að koma á 
breytingum til auka skilvirkni skattkerfisins og jafna samkeppnisstöðu í atvinnulífinu. Að 
mati SVÞ verður hins vegar markmiðum um skilvirkni, hagkvæmni og gagnsæi skattkerfisins 
sem og jafnræðis ekki að fullu náð fyrr en komi verði á einu skatthlutfalli virðisaukaskatts. 
SVÞ fagna hins vegar og styðja þær tillögur sem lagðar eru til í fyrirliggjandi frumvarpi og 
varða breytingar á viðrisaukaskattkerinu.

Þá er einnig í frumvarpinu lagt til að hin almennu vörugjöld verði aflögð og er sú tillaga um 
afnám þessa kerfis sérstakt fagnaðarefni fyrir SVÞ. SVÞ benda á að vörugjöld hafa lengi verið 
þyrnir í augum verslunarinnar og hafa samtökin ávallt barist fyrir afnámi þessara óskilvirku 
og íþyngjandi álagna. Sem dæmi má nefna það frumkvæði samtakanna að árið 2011 var unnin 
greining á vörugjaldskerfinu, í samvinnu við fjármálaráðuneyti, en afrakstur vinnunnar var 
skýrsla SVÞ sem ber heitið „Vörugjaldskerfið á Íslandi“ . Óumdeilt er að vörugjaldskerfið er 
úrelt og felur í sér handahófskennda skattlagningu með tilheyrandi kostnaði fyrir atvinnulíf, 
ríkissjóð og síðast en ekki síst neytendur.

Að mati SVÞ er það því verulegt, og löngu tímabært, fagnaðarefni að sjá loks tillögur þess 
efnis að afnema hin almennu vörugjöld. Þótt bæði verslun og neytendur hafi hagsmuni af því 
að skattheimtu sé haldið í lágmarki þá felast hagsmunir þessara aðila einnig í því að 
skattkerfið sé einfalt, hlutlaust, gagnsætt og skilvirkt, enda er sá háttur til þess fallinn að 
stuðla að heilbrigðri samkeppni og bæta verðskyn neytenda en vörugjöld eru síst til þess fallin 
að uppfylla þessar kröfur. Í ljósi þessa styðja SVÞ þær framkomnu tillögur um að afnema hið 
almenna vörugjaldskerfi. Hins vegar ítreka SVÞ að þrátt fyrir að tillögur þessar nái fram að 
ganga standa enn eftir sérstök vörugjöld sem samtökin telja mikilvægt að tekin verða til
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endurskoðunar með það að markmiði að afnema þau einnig á grundvelli sömu sjónarmiða og 
snúa að hinu almenna vörugjaldskerfi og því óhagræði sem þau gjöld hafa fyrir atvinnulíf, 
ríkið og almenning í landinu.

SVÞ mælast með því að frumvarp þetta nái fram að ganga og hvetja samtökin Alþingi til að 
lögfesta frumvarpið. Að öðru leyti gera SVÞ ekki frekari athugasemdir við fyrirliggjandi 
frumvarp. SVÞ áskilja sér þó rétt til að koma frekari athugasemdum á framfæri á síðari stigum 
og lýsa sig um leið reiðubúin til að funda um efnið sé þess óskað.

Virðingarfyllst, 
f.h. SVÞ

Andrés Magnússon
framkvæmdastj óri

Lárus M.K. Ólafsson hdl.
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