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Efni: Umsögn BHM um frumvarp til Iaga um breytingu á lögum nr. 50/1988 um 
virðisaukaskatt, brottfall laga nr. 97/1987, um vörugjald, og breytingu á iögum nr. 
90/2003, um tekjuskatt, með siðari breytingum (kerfisbreyting á virðisaukaskatti, 
brottfall laga og hækkun barnabóta).

Breytingar á lögum um virðisaukaskatt og mótvægisaðgerðir vegna þeirra
BHM gerir ekki athugasemdir við þann rökstuðning sem settur er fram í fjarlagafrumvarpinu, 
og er studdur af rannsóknum OECD og AGS, að virðisaukaskattskerfið sé ekki heppilegt til 
tekjujöfnunar samanborið við önnur kerfi.

BHM tekjur undir að tímabært sé að fella niður almenn vörugjöld enda gjaldflokkurinn 
óskilvirkur og hamlandi fyrir samkeppni. BHM lýsir þó áhyggjum sínum af því að samhliða 
sé ekki sett fram áætlun stjómvalda til að tryggja að niðurfellingin skili sér til neytenda. 
Forsenda þess að aðgerðin virki sem mótvægisaðgerð vegna breytinga á 
virðisaukaskattskerfmu er að áhrifín skili sér að fullu út í verðlag í landinu.

Ákvörðun ríkisstjórnarinnar um hækkanir ijárframlaga til barnabóta er staðfesting á því að 
mótvægisaðgerða sé þörf vegna breytinga á virðisaukaskattskerfinu. Sé tekið mið af 
meðallaunum í kjarakönnun BHM árið 2014 er ljóst að hjón sem bæði eru félagsmenn 
aðildarfélags BHM njóta ekki bamabóta vegna tekjuskerðingar kerfisins. BHM getur því ekki 
látið hjá líða að benda á að mótvægisaðgerð ríkisstjórnarinnar í barnabótakerfmu gagnast ekki 
millitekjuhópnum í landinu. Því er ljóst að á sama tíma og enn er óvissa um endanleg 
verðlagsáhrif vegna niðurfellingar almennra vörugjalda réttlæta mótvægisaðgerðimar ekki 
fyrirhugaðar breytingar á virðisaukaskattkerfinu. BHM harmar að skerðingarhlutföll 
bamabóta vegna tekna foreldra verði hækkuð um eitt prósentustig enda ljóst að sú breyting 
bitnar á einstæðum foreldmm í tekjuhóp BHM fólks.

BHM hefur ítrekað bent á að á árunum eftir efnahagshrunið hefur auknum byrðum verið velt á 
millitekjuhópinn í landinu. BHM hefði kosið að ríkisstjómin sýndi það í verki að sá tími sé að 
baki og að tryggt hefði verið að mótvægisaðgerðirnar skiluðu sér jafnframt til 
millitekj uhópsins.
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