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BSRB telur að forsendur útreikninga á áhrifum breytinga á virðisaukaskatti og vörugjöldum í 
ljárlagafrumvarpinu séu ekki réttar. í frumvarpinu eru nokkur dæmi þar sem reiknuð eru áhrif 
breytinganna á mismunandi Qölskyldugerðir. I þessum útreikningum er gert ráð fyrir því að 
skattabreytingarnar skili sér að fullu út í verðlag. Það á við um lækkanirnar og hækkanirnar. Það er mjög 
erfitt að spá fyrir um hvemig þessar breytingar muni skila sér þar sem að slíkar breytingar hafa ekki ofl 
verið framkvæmdar. Ein vísbending um áhrif utanaðkomandi þátta á verðlag felst í því að skoða áhrif 
gengissveiflna á verðlag. Það hefur mikið verið ritað um þau áhrif og má t.d. nefna rannsókn 
Rannsóknarseturs verslunarinnar frá árinu 2011. Slík áhrif eru að mörgu Ieiti svipuð og 
skattabreytingarnar þar sem þau eru utanaðkomandi áhrif sem virka á sama hátt á alla aðila.

I fyrrgreindri rannsókn frá 2011 kemur skýrt fram að styrking krónunnar hafi minni áhrif á verðlag en 
veiking:

„Styrking krónunnar hefur í öllum tilfellum minni áhrif á verófag en veiking hennar gerir til skamms tíma. 
Nióurstöóurnar staófesta þannig þœr fullyröingar sem oft er varpaó frarn um aó vióbrögó fyrirtækja séu 
ólík eftir þvi hvort gengi styrkist eóa veikist, en eins ogfram kemur i greininni er slik hegóun fyrirtœkja 
ekki sér islenskt fr irb œ ri

Yfirfært á þær breytingar sem nú stendur til að gera þá bendir þetta til þess að skattahækkanimar muni 
skila sér betur út í verðlag en skattalækkanirnar.

Rannsóknin metur auk þess gengisáhrif á verðlag mismunandi vöruflokka, innfluttrar matvöru, 
heimilistækja, raftækja og byggingarefnis. Ahrif gengisbreytinga skila sér best í verðlagningu matvara. 
Veiking krónunnar skilar að fullu og styrking skilar sér að um tveimur þriðju hlutum. Verð matvöru 
hækkar því í fullu samræmi við gengisbreytingarnar og lækkanir skila sér að miklu leyti. Þegar kemur að 
heimilistækjum skilar veiking krónunnar sér að fullu en áhrif a f  styrkingu eru „hverfandt. Sama saga á 
við um efni til viðhalds heimilis og raftæki. Veiking krónunnar skilar sér að mjög miklu leyti en styrking 
krónunnar hefur „takmörkuó áhrif ‘ á raftæki og „engin martœk áhrif ‘ á byggingavörur.

Því eru sterkar vísbendingar til þess, sem ofl hefur verið haldi fram að, hækkanirnar muni skila sér hratt út 
í verðlag en lækkanirnar að litlu leyti. Þar sem fyrrgreindar skattabreytingar virka að mjög miklu leyti á 
sama hátt og gengisbreytingar þá verður að segjast að þessi samanburður gefi sterkar vísbendingar um

1 Kári Joensen.(2011). Áhrif gengis á verðlag. (bls.2) Rannsóknasetur verslunarinnar við Háskólann á Bifröst

B A N D A L A G  S T A R F S M A N N A  R Í K I S  O G  B Æ J A

Grettisgötu 89 105 Reykjavlk Slmi 525 8300 Fax 525 8309 bsrb@bsrb.is www.bsrb.is

mailto:bsrb@bsrb.is
http://www.bsrb.is


^Ér
BSRB

raunveruleg áhrif skattabreytinganna á verðlag. Það á sérstakleg við um þessa vöruflokka sem um ræðir. 
Hækkanir á matvöru sem er að miklu leyti í 7% þrepinu skila sér fljótt og að fullu út í verðlag. Lækkanir á 
þeim hlutum sem bera vörugjöld skila sér illa út í verðlag (hverfandi, engin martæk áhrif, takmörkuð 
áhrif).

Nefnt hefur verið að þegar neðra skattþrepið var árið 2007 lækkað úr 14% niður í 7% hafi sú breyting 
skilað sér að miklu leyti út í verðlag. Það þarf ekki að koma á óvart þar sem að hún var á þeim vörum, 
matvöru, þar sem slíkar breytingar skila sér betur út í verðlag en á öðrum vörum. Verðlagning fyrrnefndra 
vöruflokka er mjög mismunandi og því er sú breyting ekki góð vísbending um að þær skattalækkanir sem 
nú á að fara í muni skila sér út í verðlag.

Nefnt hefur verið að verslanir séu farnar að lækka verð nú þegar. Það er ekki næg vísbending um hver 
áhrifin verða almennt.

E f skattalækkanirnar skila sér ekki út í verðlag þá bresta þau markmið sem á að ná með 
skattabreytingunum. Komið hefur fram að VNV muni lækka um 0,2% vegna skattalækkananna. Vísitalan 
mun þá verða nokkuð hærri en það og hugsanlega verða þessar breytingar til hækkunar verðlags. Auk þess 
verða áhrifin á ráðstöfunartekjur heimilanna verri en haldið hefur verið fram.
í frumvarpinu eru nokkur dæmi um áhrif skattabreytinganna á mismunandi Qölskyldur. Þau dæmi eru 
ófullkomin og byggja ekki á heildarútgjöldum heimilanna í hvoru skattþrepi. Því hefur einnig verið haldið 
fram að þessar breytingar komi öllum til góða. Þau fáu dæmi sem í frumvarpinu eru eru alls ekki nógu góð 
til þess að a f þeim sé hægt að draga slíkar ályktanir. Þegar við bætist að líklegt er að forsendan um að 
skattalækkunarhlutinn skili sér ekki út í verðlag þá verður að teljast enn ólíklegra að þessar aðgerðir komi 
öllum til góða.

BSRB leggur til að hætt sé við þessar breytingar þar til áhrif þeirra hafa verið skoðuð mun betur. Við 
bendum auk þess á að við síðustu álagningu var auðlegðarskatturinn 10,9 ma. En hækkun matarskattarins 
er áætluð 11.0 ma. Því er hægt að lækka vörugjöldin og efra skattþrepið e f  auðlegðarskattinum og 
matarskattinum er haldið óbreyttum. Þ.e. auðlegðarskatturinn er ekki lækkaður og matarskatturinn ekki 
hækkaður.

Skýrsla rannsóknarseturs verslunarinnar: http://www.rsv.is/files/Skra 0049618.pdf

Fyrir hönd BSRB

framkvæmdastjóri
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