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Umsögn frá stjóm Rithöfundasambands íslands um frumvarp til laga um breytingu á lögum 
nr. 50/1988 um virðisaukaskatt.

Tillögur um hækkun virðisaukaskatts á bókum úr 7% í 12%:

Rithöfundasamband íslands mótmælir harðlega hækkun virðisaukaskatts á bækur sem frumvarp 
til laga um breytingu á lögum nr. 50/1988 felur í sér. Stjórn RSÍ fer fram á að bókaskattur þessi 
verði aflagður með öllu og þar með snúið af þeirri ógæfuleið sem sligað gæti stóran hluta bóka- 
útgáfu í landinu og haft hraðvirk hrunáhrif á viðkvæma bókmenningu þjóðar sem kennir sig við 
bækur.

Afnáms bókaskatts - ábyrg aðgerð:

Þungt er vegið að bókmenningu, læsi og tungumáli í landinu í þeirri rafmenningu sem nú stækkar 
ört og elur upp kynslóðir sem beita í auknum mæli fyrir sig enskri tungu í daglegum tjáskiptum. Sú 
þróun er hröð og ógnvænleg. Ein öflugasta mótvægisaðgerðin gegn þeirri þróun er að auðvelda 
sem allra mest aðgengi að rituðu móðurmáli. Það er meðal annars gert með því að afnema bóka- 
skatt. Það er jafnframt viðurkennd og meðvituð aðgerð í nágrannalöndum sem hafa metnað fyrir 
menntun og menningu og framtíðarsýn fyrir tungumál.

Menningarleg meðvitund nágrannaþjóða i Evrópu:

Fimm Evrópulönd leggja ekki virðisaukaskatt á bækur þar sem slíkt stríðir gegn menningar- og 
menntastefnum þessarar þjóða. Meðal þeirra landa eru Bretland, írland og Noregur sem þó eru 
ekki örsmá málssvæði líkt og ísland og að auki með margfalt stærri bókamarkað en okkar litla 
samfélag. Tuttugu lönd eru með lægri en 7% bókaskatt og aðeins fjögur lönd Evrópu eru með 
12% virðisaukaskatt á bókum eða meira. Við skipum okkur á bekk með þeim Evrópumeisturum í 
bókaskattheimtu ef af hækkun verður.

Bókaþjóð á sögueyju. ímynd á erlendri grund:

Hækkun virðisaukaskatts á bækur sendir sterk skilaboð til landsmanna og nágrannalanda um vægi 
bókmennta og þá menningarstefnu sem stjórnvöld vilja standa fyrir. Skattahækkun á bækur sýnir 
viðhorf og framtíðarsýn fyrir bókmenntir, tungu og læsi í landinu. Alþjóðlegi bókmenntaheimurinn er 
ekki stór og það fregnast fljótt ef stjórnvöld á sögueyju leggjast af fullum þunga á bókaútgáfu til að 
reyna hvort hún standi af sér þyngri skattpyntingar eður ei. Slík tilraun hefur óafturkræfar 
afleiðingar. Útgefendur fækka fljótt titlum, aðgengi ungra höfunda minnkarenn, nýjum höfundum, 
einkum barnabókahöfundum fækkar hratt og kostnaðarsamasta og metnaðarfyllsta útgáfan hverfur 
af sjónarsviðinu.
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Hverfandi bóklestur og þjóðtunga á flótta:

íslenska á mjög undir högg að sækja. Sú barátta er töpuð ef stjórnvöld snúa ekki vörn í sókn og 
beita sértækum aðgerðum tii að auðvelda til muna aðgengi að rituðu máli; fjölbreyttum bókmennt- 
um á auðugri tungu. Afnám bókaskatts er liður í þeirri baráttu. Bókaútgáfa í landinu stendur nú 
þegar höllum fæti og öll minni forlög berjast í bökkum. Barnabókatitlum fækkar ört og nýliðun í 
þeirri stétt er nánast engin. Útgáfa myndskreyttra íslenskra barnabóka heyrir nú þegar nær sögunni 
til. Aukin skattlagning á greinina veitir náðarhögg.

Hringekja gleymskunnar:

Árið 1990 bjó íslensk bókaútgáfa við hæsta söluskatt í Evrópu, 25 prósent. Það var hróplegt 
ósamræmi að minnsti bókamarkaður heims byggi við þyngstu skattana. Bókmenntirnar höfðu þó 
allt annað andrými í þeim tíðaranda sem þá ríkti svo greinin lifði það hallæri tímabundið af. 
Aðstæður í dag eru með þeim hætti að ekki verður borið saman, en þeir sem til þekkja vita að 
hvorki bókmenntir né tungumál munu þola þessar álögur nú án þess að líða varanlega fyrir.
Allir sem störfuðu við bókaútgáfu á þeim tíma lögðu hart að stjórnvöldum að aflétta skattinum mi- 
kla og skapa þannig framtíðargrundvöll fyrir íslenskt ritmál. Svo kom að því að Landsfundur Sjálf- 
stæðisflokks mótmælti skattinum og lagði til að hann yrði afnuminn með öllu. Þetta var í fjármála- 
ráðherratíð Ólafs Ragnars Grímssonar.

Menn læra, breyta, gleyma, læra aftur, breyta og gleyma. Það var stór stund fyrir bókmennta- 
þjóðina þegar söluskattur á bækur var afnuminn árið 1990. Þingmenn fögnuðu jafnt sem almen- 
ningur. Haustið 1993 var þessum skatti svo óvænt komið á í fjármálaráðherratíð Friðriks Sophus- 
sonar. Það er hringekja gleymskunnar og ferðin heldur áfram.

Það er von stjórnar og félagsmanna Rithöfundasambands íslands að þingmenn á Alþingi 
íslendinga stigi nú af þessari hringekju gleymskunnar, upplifi alvöru málsins og stöðvi feigðarför.

Virðingarfyllst,
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