
Tillögur að breytingum á VSK kerfinu

1. Veita afþreyingar og samgangna innanlands færð í neðra þrep VSK

2. Áfengi fært í neðra þrep VSK en áfengisgjaidið hækkað til að mæta tekjutapi á heíSdsÖíustígi

3. Ö!l föt og skór færð í neðra þrep VSK

4. Afnám endurgreiðslu VSK til eriendra ferðamanna af öllum vörum í neðra skattþrepi.
Lágmarksfjárhæð hækkuð.

5. Allir vinna átaki verði framhaldið þar til afstaða hefur verið tekin til mannvirkja innan eða utan vsk.

á  Aukin virkni eftirlits með skattskilum



Rökstuðningurfyrir breyttri nálgun

• Núverandi upplegg hefur einkum verið gagnrýnt fyrir tvennt:
1. Áhrif af hækkun matarskatts á kaupmátt tekjulægri heimila
2. Tillögurnar gangi ekki nægilega langt í einföldun virðisaukaskattskerfsins. 

Undanþágum fækki óverulega og breíkkun því takmörkuð.
Með þeirri nálgun sem hér er lagt upp með er komið til móts við þessa gagnrýni. Áætla 
mætti að áhrif til lækkunar á VNV væru um 0,5%. Kaupmáttaráhrif væru því veruíeg og 
varanleg -  ekki hvað síst fyrir tekjulægri barnafjölskyldur.
Stigið væri mun stærra skref í þá átt að færa ferðaþjónustu í eitt vsk þrep -  einföldun 
sem ætti að skila stórbættum skattskilum þegarfram í sækir.
Þetta útspil gæti jafnframt ieikið stórt hlutverk við gerð kjarasamninga í- vetur.

• Tekjuáhrif fyrir ríkissjóð eru í fyrstu neikvæð um 1.200 milljónir króna en reikna má með 
því að einföldun kerfisins muni einfalda eftirlit og auka skilvirkni virðisaukakerfisins. 
Líkast til myndi það vega upp þetta tekjutap

Metin áhrif aðgerðanna á tekjur ríkissjöðs

Tekjuaukandi aögeröir
• á h r if ím ö .k r.

Tekjutækkandí aðgerðír
áhrif í mö.kr.
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Tekjuaukning
n  4% af 40 ma.kr. veftu í afþreyingu og samgöngum innanlands

H Aukning VSK tekna m.v. að fataverslun heimiianna eríendis yrði 25% í

0 Afnám endurgreiðslna VSK tii eriendra ferðamanna, m.v. 24% VSK
£3 Lækkun VSK á áfengi í 12% hjá vínveitingastööum (áfengisgjaidið 

hækkaö tif að mæta tekjutapi á heifdsöiustigi) - heimingi 
veítufráviks skotið undan fyrir og eftir breytingu

stað 35% B  Uekkun VSK á fötum og skóm í 12%



Aukin skattlagning á afþreyingu og samgöngur innanlands
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Hvað þarf til að brúa bilið?
áhrif í mö.kr.

1■ ■ ■ ■■
. [VAIUE]

Hrein áhrif aðgeröa árt aukinna tekna vegna VSK 4% af 40 ma.kr. veítu í afþreyingti og 
á afþreyingar og samgöngur samgöngum innanlands

4% af 60 ma.kr. veltu i afþreyingu og 
samgöngum innaniands

Heimildir: Hagstofa Islands, aðílar í ferðaþjónustu, Fjársýsla riktsfns, Rannsóknastofnun atvinnulífsíns, áfengisheildsalar, útreikningar efnahagssviös SA SA

Forsendur

Áfengi fært í neðra þrep VSK

• Lækkun VSK tekna á áfengi sem selt er á vínveitingastöðum er metín út frá gögnum úr skýrslu 
Rannsóknarstofnunar atvinnulífsins um skattsvik í ferðaþjónustu. Gert er ráð fyrir að helmingur þeirrar 
áfengisveítu sem ekki var færð í rétt VSK þrep hafi verið færð í neðra þrepið og helmingur svikinn 
undan skatti bæði fyrir og eftir færslu áfengis í neðra þrep VSK.

• Ef færsla áfengis í neðra þrep myndi aftur á móti leiða til aukinna VSK skila og öll áfengissala 
vínveitingahúsa yrði réttilega færð eftir breytingar yrði tekjutap ríkisins 400 m.kr. minna en í 
grunndæminu.

Aðrar forsendur

• Allar tölur miðast við árið 2013

• Fataverslun íslenskra heimila erlendis hefur verið metin u.þ.b. 35% af heild
0 ®


