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SAMBAND Í S L E N S K R A  SVE I TARFÉLAGA

Alþingi Reykjavík 4. desember 2014
b.t. efnahags- og viðskiptanefndar
Austurstræti 8 - 10 1409027SA TÞ
150Reykjavík Málalykill: 401

Efni: Framhaldsumsögn um frv. til laga um skattkerfisbreytingar (VSK o.fl.)
- 2. mál 144. Iþ.

Vísað er til fyrri umsagnar sambandsins um ofangreint þingmál, dags. 21. 
október sl., og umræðna sem fulltrúar sambandsins tóku þátt í á fundi 
efnahags- og viðskiptanefndar þann 25. nóvember sl.
Tilefni þessa erindis er að óska eftir framlengingu tveggja bráðabirgðaákvæða 
við lög um virðisaukaskatt.
Gildandi bráðabirgðaákvæði nr. X með lögum um virðisaukaskatt
Athygli sambandsnis hefur verið vakin á þeirri staðreynd að gildandi 
bráðabirgðaákvæði nr. X við lög nr. 50/1988, mun að óbreyttu falla úr gildi 
um komandi áramót. í umræddu ákvæði er mælt fyrir um heimild til 
endurgreiðslu á 2k  hluta þess virðisaukaskatts sem greiddur er vegna kaupa 
eða leigu hópferðabifreiða og almenningsvagna á tímabilinu til og með 31. 
desember 2014. Þeir sem njóta þessarar heimildar eru handhafar leyfa til 
fólksflutninga í atvinnuskyni samkvæmt lögum nr. 73/2001, um fólksflutninga 
og farmflutninga á landi.
Ekkert er vikið að umræddu ákvæði í því frumvarpi um breytingar á 
virðisaukaskattslögunum sem Alþingi hefur nú til meðferðar.
Sveitarfélögin, sem ábyrgðaraðilar almenningssamgangna, hafa ótvíræða 
hagsmuni af þessari endurgreiðsluheimild sem hefur verið í lögum óslitið frá 
1. september 2000. Verður raunar að telja að þetta framlag ríkisins til 
starfsemi almenningssamgangna sé búið að vera svo lengi í lögum að það sé 
komið langt með að ávinna sér þann sess að undirbúa þurfi þau áform að 
heimildin falli brott. Augljóst er þó að með tilliti til áætlanagerðar 
sveitarfélaga er afar óheppilegt að hafa þessa undanþágu árum saman í formi 
bráðabirgðaákvæðis, líktog reyndin hefur verið.
Sambandinu er kunnugt um að Strætó bs. hafi byggt á því í sínum 
fjárfestingaráætlunum að 2k  af virðisaukaskatti vegna innkaupa á vögnum 
fengjust endurgreidd. Falli heimildin niður mun það draga verulega úr getu 
Strætó bs. til þess að endurnýja vagnakostinn á næstu árum. Má Ijóst vera að
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það getur haft neikvæð áhrif á þjónustustig, umhverfismál og jafnvel öryggi 
farþega.
Jafnframt er minnt á að í vændum eru auknar kröfur til þess að 
almenningsvagnar uppfylli viðmið í loftlagsmálum sbr. nýframlagt frumvarp 
um það efni sem ætlað er að innleiða tilskipanir ESB (þingmál nr. 424). í 
greinargerð með því frumvarpi er rakið að samþykkt þess mun hafa í för með 
sér að opinberir aðilar (ríki, Reykjavíkurborg og önnur stærstu sveitarfélögin) 
kaupi fleiri umhverfisvæn ökutæki en að á móti komi að innkaupsverð á 
vistvænum og orkunýtnum ökutækjum sé í mörgum tilfellum [mun] hærra en 
á hefðbundnum ökutækjum.
Sambandið leggur áherslu á að innleiðing þessara tilskipana verður 
íþyngjandi fyrir sveitarfélög og er eðlilegt að sveitarfélögin spyrji á hvern hátt 
löggjafinn geti komið til móts við sveitarfélögin í því að mæta þeim kostnaði. 
Brottfall bráðabirgðaákvæðis X er augljóslega aðgerð sem eykur enn frekar 
kostnað við almenningssamgöngur, komi til þess. Varanleg endurgreiðsla 
virðisaukaskatts myndi hins vegar senda mjög jákvæð skilaboð af hálfu 
löggjafans í þágu almenningssamgangna.

Til þess að koma í veg fyrir röskun á fjárfestingaráætlunum 
almenningssamgangna og stuðla að framgangi markmiða í loftlagsmálum 
leggur sambandið eindregið til að háttvirt efnahags- og viðskiptanefnd tryggi 
áframhaldandi gildistíma bráðabirgðaákvæðis X, a.m.k. til og með 
31. desember 2015.
Þess er jafnframt farið á leit að komandi ár verði nýtt til þess að greina 
reynsluna af bráðabirgðaákvæðinu þau bráðum 15 ár sem það hefur verið í 
gildi og að unnið verði að því að festa þessa endurgreiðslu varanlega í sessi.
Sú vinna haldist í hendur við mat á áhrifum reglugerðar sem væntanlega 
verður sett til innleiðingar á áðurnefndum tilskipunum. Þannig verði tryggt að 
ábyrgðaraðilar almenningssamgangna séu til framtíðar í stakk búnir að tryggja 
þjónustustig, umhverfismál og öryggi farþega.

Gildandi bráðabirgðaákvæði nr. XV um vinnu á byggingarstað

Sambandið ítrekar óskir sínar úr fyrri umsögn um að bráðabirgðaákvæðið 
verði framlengt gagnvart sveitarfélögunum um a.m.k. tvö ár, þannig að þau 
fái endurgreiddan VSK vegna verklegra framkvæmda við byggingar.

Rök fyrir þeirri framlengingu snúa fyrst og fremst að hlutverki sveitarfélaganna 
við atvinnusköpun. Ljóst er af öðrum fylgimálum fjárlagafrumvarps 
ríkisstjórnarinnar að á komandi ári munu sveitarfélögin fá yfir til sín mjög 
marga atvinnuleitendur sem misst hafa rétt til atvinnuleysisbóta. Reiknað er 
með að sá hópur skipti hundruðum þegar frá áramótum og má ætla að karlar 
verði þar í allmiklum meirihluta.
Sveitarfélögin vilja geta boðið þessum hópi störf og þá skiptir höfuðmáli að 
geta vísað til verkefna m.a. við meiriháttar endurbætur og viðhald. 
Framlenging endurgreiðsluheimildar væri ákveðinn lykill að ákvarðanatöku 
um slíkar verklegar framkvæmdir.
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í fyrirliggjandi álitum frá efnahags- og viöskiptanefnd er ekki vikið að gildandi 
bráðabirgðaákvæði nr. XV, sem að óbreyttu mun falla niður um komandi 
áramót. Óskar sambandið eindregið eftir því að nefndin ræði mögulega 
framlengingu þessa ákvæðis fyrir þriðju umræðu um frumvarpið.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Afrit:
Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis 
Samtök sveitarfélaga á höfuöborgarsvæðinu 
Strætó bs.
Innanríkisráftuneytiö 
Fjármála- og efnahagsráöuneytið
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