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Að beiðni efnahags- og viðskiptanefndar hefiir fjármála- og efnahagsráðuneytið tekið saman 
eftirfarandi svör við athugasemdum umsagnaraðila og nefndarmanna við frumvarp til laga um ýmsar 
forsendur frumvarps til ijárlaga fyrir árið 2016 (þskj. 2 - 2 .  mál).

Nefndinni bárust tuttugu og ein umsögn vegna frumvarpsins frá tuttugu aðilum þ.e. ALP hf. bílaleigu, 
Alþýðusambandi Islands, Ama Davíðssyni, Bílaleigu Akureyrar -  Höldur ehf., Bílgreinasambandinu, 
Félagi atvinnurekenda, Fjórðungs-sambandi Vestfírðinga, Go Green/Rental 1, Hertz bílaleigu - 
Bílaleigu Flugleiða, KPMG ehf., Öryrkja-bandalagi Islands, Route 1 Car Rental ehf., Sambandi 
íslenskra sveitar-félaga, Sambandi sveitar-félaga á Austurlandi, Samtökum atvinnulífsins, Samtökum 
ferða-þjónustunnar, Samtökum fjármálafyrirtækja, Samtökum iðnaðarins, Seðlabanka íslands og SVÞ 
- Samtökum verslunar og þjónustu.

I minnisblaði þessu er að fínna umíjöllun um athugasemdir umsagnaraðila og nefndarmanna sem 
ráðuneytið telur rétt að bregðast við ásamt tillögur að breytingum sem lagðar eru til við frumvarpið.

1. Vörugjöld af ökutækjum til útleigu hjá ökutækjaleigum.
Umsagnir vegna tillagna frumvarpsins um breytingar á vörugjöldum sem lögð eru á ökutæki sem 
ætluð eru til útleigu hjá ökutækjaleigum bárust frá ALP bílaleigu (Avis og Budget á íslandi), 
Bílaleigu Akureyrar -  Europcar á Islandi. Höldi ehf., Bílgreinasambandinu, Félagi atvinnurekenda, 
Go Green/Rental 1, Hertz á Islandi - Bílaleigu Flugleiða ehf., Route 1 - Car Rental ehf., Samtökum 
atvinnulífsins og Samtökum ferðaþjónustunnar.

Umsagnaraðilar telja flestir að falla eigi firá breytingum frumvarpsins eða taka þær til endurskoðunar 
og firesta gildistöku þeirra a.m.k. þar til heildarendurskoðun hefur farið firam á vörugjaldakerfí 
ökutækja. Þeir gera athugasemdir við að engin samskipti hafi verið höfð við þá við undirbúning 
frumvarpsins og telja að taka eigi upp heildstæðar viðræður um málið. Þá telja þeir of stuttan tíma 
gefínn frá framlagningu frumvarpsins firam að áætlaðri gildistöku. Umsagnaraðilar telja flestir að 
samþykkt frumvarpsins geti hafit miklar og alvarlegar afleiðingar fyrir rekstur bílaleiga, bílaumboða 
og á ríkissjóð. Þá benda þeir á að ekki sé gert ráð fyrir að afnema undanþágur á vörugjöldum til 
leigubifreiða og hópferðabíla.

Vörugjald sem lagt er á bifreiðar sem ætlaðar eru til útleigu á bílaleigum er í raun 0% nema skráð 
losun koltvísýrings sé yfír 141 g og fer hæst í 30% nemi losun yfir 250 g. A móti er sett þak á lækkun 
vörugjalds efitir sérreglu, en í henni segir að lækkunin geti aldrei numið hærri fjárhæð en 750.000 kr. 
samkvæmt gildandi lögum. Þá þurfa ákveðin skilyrði að vera uppfyllt til að mögulegt verði að hljóta 
slíka lækkun, m.a. gert ráð fyrir 15 mánuða lágmarkseignarhaldstíma. Með lækkunarákvæðinu var 
upphaflega stefnt að því að koma til móts við ferðaþjónustu á þessu sviði og gera hana betur 
samkeppnishæfa við aðra ferðamöguleika, jafnframt því að byggja upp bifreiðaflota bílaleiga til



framtíðar. Bílaleigum sem nýta lækkun á vörugjaldi er einnig gert að greiða sérstakt leyfisgjald.

I frumvarpinu er lagðar til tjórar meginbreytingar, þ.e. lækkun á þakinu úr 750. þús. kr. í 300 þús. kr., 
orðalagsbreyting, lenging á eignarhaldstímabili úr 15 mánuðum í 2 ár og að fallið verði frá því að 
innheimta sérstakt gjald vegna leyfis til að njóta lækkaðra vörugjalda. Gert er ráð fyrir að 
framangreindar breytingar taki gildi í tveimur áföngum sem komi til framkvæmda 1. janúar 2016 og
1. janúar 2017.

Vörugjöld á bílaleigubíla hafa verið til umræðu um nokkurt skeið, bæði hjá ráðuneytinu og á Alþingi, 
ekki síst í ljósi þess að atvinnugreinin virðist hafa náð vopnum sínum undanfarin ár með sívaxandi 
ferðamannastraumi til landsins. Af því má draga þá ályktun að upphaflegu markmiði 
lækkunarákvæðisins hafi verið náð. Þannig má t.d. benda á að meiri hluti efnahags- og 
viðskiptanefndar lagði fram breytingartillögu við 2. umræðu um frumvarp til laga um ýmsar 
forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2015 sem gerði ráð fyrir breytingu á lækkunarþaki 
samkvæmt ákvæði 2. málsl. 3. mgr. 3. gr. laga nr. 29/1993 úr 1 millj.kr. niður í 500 þús.kr. Við þriðju 
umræðu um frumvarpið dró nefndin nokkuð í land en eftirfarandi skýringar komu fram í nefndaráliti 
meiri hluta nefndarinnar: „ Fyrir nefndinni kom fram að breyting sem meiri hlutinn lagði til við 2. 
umræðu og varðaði lækkun afsláttar a f  vörugjaldi vegna innflutnings á bílaleigubílum mundi koma 
nokkurt hart niður á bílaleigum sem þegar hafa gefið út verðskrár Jyrir næsta ár. Meiri hlutinn 
leggur til að í stað þess að lækkun á vörugjaldi a f  bílaleigubílum geti ekki numið hærri fjárhæð en 
500.000 kr. verði markið sett við 750.000 kr. Meiri hlutinn bendirþó jafnframt á að stjórnvöld gera 
ráð fyrir að lækka ajsláttinn enn jrekar í jramtíðinni. Að mati meiri hlutans er rétt að slík lækkun 
verði í nánum tengslum við frekari endurskoðun á lagaumhverfi bílaleiga. “ Rétt er að taka fram að 
hinn 18. júlí 2015 tóku gildi ný lög um leigu skráningarskyldra ökutækja, nr. 65/2015. Með 
frumvarpinu eru lagðar til breytingar sem m.a. taka mið af breytingum sem urðu við gildistöku þeirra 
laga.

I tillögu ráðherra til þingsályktunar um ríkisíjármálaáætlun fyrir árin 2016-2019 (þskj. ), sem lögð 
var fram á Alþingi hinn 1. apríl 2015, kemur eftirfarandi m.a. fram: „Einnig er vert að nefna 
nokkrar minni breytingar á skattareglum ársins 2015 sem komu til síðar á haustþinginu. Akvæðum 
um vörugjöld á ökutœki sem bílaleigur flytja til landsins var breytt og dregið úr ívilnun í formi 
afsláttar með lækkun hámarksfjárhœðar afsláttarins á hvern bíl. [..] Ný áform um breytingar á 
skattkerfinu sem tekið er mið a f  í þessari voráætlun eru einkum í eftirtöldum liðum: lækkun tolla; 
frekari lækkun á tryggingagjaldi á árunum 2016 til 2019; og breytingar á undanþágum á 
vörugjöldum á ökutœki og eldsneyti sem gert er ráð fyrir að komi til framkvæmda með jákvæðum 
tekjuáhrifum frá árinu 2016. [...] er gert ráð fyrir því að endurskoðun á fyrirkomulagi 
skattlagningar á ökutœki og eldsneyti leiði til fækkunar á undanþágum frá og með árinu 2016. [...[ 
Ymsar undanþágur og ívilnanir sem gegnt hafa tilteknu hlutverki á undanförnum árum eru nú til 
staðar í skattalögum á þessu sviði, en tímabært þykir orðið að endurskoða þessi ákvœði með 
heildstœðum hætti með hliðsjón a f  atriðum eins og jafnræði í skattlagningu, umhverfisvernd og 
einföldun skattkerfisins “ ■ Þá er rétt að nefna að breytingar voru gerðar á lækkunarþakinu með lögum 
nr. 141/2013 og lögum nr. 156/2010. I frumvarpi því sem varð að síðamefndu lögunum var gert ráð 
fyrir að dregið yrði úr vörugjaldaívilnunum til bílaleiga. Sú tillaga breyttist þó í meðforum Alþingis. 
I þessu samhengi má líka bæta að fulltrúar ráðuneytisins bentu fulltrúum bílaleiga á framangreint á 
fundi í fjármála- og efnahagsráðuneytinu hinn 3. september 2015. A undirbúningstíma frumvarpsins 
áttu fulltrúar ráðuneytisins einnig fundi með fulltrúum Samtaka ferðaþjónustunnar, 
Bílgreinasambandsins og Bifreiðastjórafélagsins Frama.

Undirbúningsvinna vegna endurskoðunar á skattlagningu á ökutæki og eldsneyti stendur yfir í 
ráðuneytinu. Gert er ráð fyrir að starfshópur verði skipaður upp úr næstu áramótum og eins og fram 
kemur í frumvarpinu má gera ráð fyrir að lög nr. 29/1993 sæti einhverjum breytingum vegna 
endurskoðunarinnar. Gera má ráð fyrir að starfshópurinn hafi ríkt samráð við hagsmunaaðila við 
vinnuna. Endurskoðunin verður framkvæmd með einföldun að leiðarljósi og gera má ráð fyrir að allar



undanþágur, m.a. frá meginreglum um vörugjöld á eldsneyti og ökutæki, verði teknar til skoðunar.

I athugasemdum frumvarpsins kemur fram að ráðuneytinu hefðu borist ábendingar þess efnis að þrep 
leyfisgjalds til að til að njóta lækkunar á vörugjaldi samkvæmt undanþáguflokki gjaldsins og 
fjárhæðir komi misjafnlega niður á bílaleigum eftir stærð auk þess sem gjaldið geti hindrað aðgang að 
atvinnugreininni. I umsögnum er þessu mótmælt og vísað til niðurstöðu í dómi héraðsdóms 
Reykjavíkur frá 1. október 2015 (í máli nr. E-4660/2014). í þessu samhengi er rétt að taka fram að þó 
að dómurinn hafi ekki talið að ómálefnaleg mismunun væri fólgin í leyfisgjaldinu þá stendur hið 
minnsta eftir að fyrirkomulag gjaldtökunnar felur í sér samkeppnishindrun enda greiða stærri 
bílaleigur lægra gjald á hvem bíl en hinar minni. Þá haggar dómurinn ekki við þeirri staðreynd að 
leyfísgjaldið kallar á talsvert umstang og kostnað af hálfu hins opinbera. Ekki liggur fyrir hvort 
dómnum verður áfrýjað til Hæstaréttar Islands.

Einnig er rétt að benda á að í umsögn Samtaka ferðaþjónustunnar segir að breytingar á vömgjöldum á 
bílaleigubifreiðar samræmist ekki nýútkominni stefnu SAF og stjómvalda í ferðamálum en í þeirri 
stefnu sé meðal markmiða að stuðla að jákvæðri upplifun ferðamanna, náttúmvemd, hæfni og 
gæðum, aukinni arðsemi og dreifingu ferðamanna. Telja samtökin að ef boðaðar breytingar verði að 
veruleika munu ofangreindum markmiðum vera fómað þar sem íjárfestingar í betri, umhverfísvænni 
og þægilegri bílaleigubílum verða takmarkaðar. I þessu samhengi er rétt að benda á að tvö 
meginmarkmið búa að baki þeim ákvæðum laga nr. 29/1993 sem snúa að vörugjaldi á ökutæki, annars 
vegar markmið um öflun ríkistekna og hins vegar markmið um að draga úr losun koltvísýrings út í 
andrúmsloftið. Kostnaður hins opinbera af ferðamálum er hluti af samneyslunni sem er að mestu 
ljármögnuð með skatttekjum. Sveitarfélög hafa kallað eftir auknum fjármunum til að standa undir 
innviðauppbyggingu vegna aukinnar ferðamennsku og ber stefna SAF og stjómvalda þess m.a. merki. 
Auknar skatttekjur af vömgjöldum ættu að auka möguleika ríkisins við að styðja við það markmið. Þá 
er rík áhersla lögð á náttúmvemd og umhverfismál í stefnunni. I því samhengi má spyrja sig hvort 
eðlilegt sé að minni hvatar séu til að draga úr koltvísýringsútblæstri þegar notandi ökutækis er 
ferðamaður en almennur borgari. Bílaleigubifreiðum í umferð hefur fjölgað vemlega undanfarin ár og 
umhverfisáhrif af akstri ferðamanna hafi aukist henni samfara. Þar sem verðhækkunum er að jafnaði 
velt út í verðlag má velta fýrir sér að hve miklu leyti það getur talist réttlætanlegt að ferðamenn, sem 
aka samskonar bifreiðum og nýta sömu umferðarmannvirki og hinn almenni borgari, njóti afsláttar af 
vömgjöldum. Það kann að reynast rétt að ef breyting á vömgjöldum á ökutæki orsakar hækkun 
leiguverðs þá kunni að einhverju leyti að vera unnið gegn markmiðum um arðsemi bílaleiguhluta 
ferðaþjónustunnar og ánægju viðskiptavina hans. Tölur úr ársreikningum bílaleigufyrirtækja gefa til 
kynna að greinin hafi rétt vemlega úr kútnum. Rætist spár manna um fjölgun ferðamanna ættu 
möguleikar fyrirtækjanna til að takast á við breytingar á vömgjöldum að verða góðir. Hver áhrifin 
verða á dreifingu ferðamanna um landið skal ósagt látið. Hins vegar er ljóst að breytingin samræmist 
því langtímamarkmiði stefnunnar um að almenn sátt ríki um ferðaþjónustu sem 
undirstöðuatvinnuveg. Þess skal getið að stefna SAF og stjómvalda í ferðamálum er heildræn stefna 
og í henni er sjónum ekki beint sérstaklega að málefnum bílaleiga eða möguleikum ferðamanna til að 
nýta slíka bíla. Hvað samgöngur varðar er megináherslan t.a.m. lögð á samgöngukerfið og aðra 
samgönguinnviði.

2. Tilfærsla á virðisaukaskatti og áfengisgjaldi.
Umsagnir vegna tillagna frumvarpsins um tilfærslu á virðisaukaskatti og áfengisgjaldi bámst frá 
Félagi atvinnurekenda, Samtökum atvinnulífsins, Samtökum ferðaþjónustunnar og Samtökum 
iðnaðarins.

I frumvarpinu er lagt til að áfengi verði fært í neðra þrep virðisaukaskatts, 11%, en áfengisgjald verði 
hækkað á móti. Markmið tillögunnar er að koma því til leiðar að öll skattskyld sala veitingahúsa eigi 
sér stað í sama virðisaukaskattsþrepi þannig að skattskil verði einfaldari og dregið verði úr 
mögulegum ávinningi af rangri skráningu við sölu áfengra drykkja.



Umsagnaraðilar gera ekki athugasemdir við tilfærsluna en leggja til að greiðslufrestur á áfengisgjaldi 
verði rýmkaður og samræmdur við greiðslufrest á virðisaukaskatti þannig að breytingin valdi ekki 
kostnaðarauka fyrir innlenda framleiðendur. Bent er á að uppgjörstímabil virðisaukaskatts og 
skilagjalds sé tveir mánuðir en uppgjörstímabil áfengisgjalds tvær vikur þar sem allt regluverk sé 
strangara. Þetta kunni að leiða til kostnaðarhækkana hjá framleiðendum og innflytjendum áfengis 
vegna aukinnar fjárbindingar.

Samkvæmt 24. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, er hvert uppgjörstímabil tveir mánuðir, 
janúar og febrúar, mars og apríl, maí og júní, júlí og ágúst, september og október, nóvember og 
desember. Skráningarskyldir aðilar skulu efitir lok hvers uppgjörstímabils greiða ótilkvaddir 
virðisaukaskatt þann sem þeim ber að standa skil á. Virðisaukaskatti ásamt virðisaukaskattsskýrslu 
skal skila eigi síðar en á fimmta degi annars mánaðar efitir lok uppgjörstímabils vegna viðskipta á því 
tímabili. Beri gjalddaga upp á helgidag eða almennan frídag færist gjalddagi á næsta virkan dag á 
eftir.

Samkvæmt ákvæðum 1. og 2. mgr. 5. gr. laga um gjald af áfengi og tóbaki, nr. 96/1995, skal greiða 
gjald af innfluttu áfengi við tollafgreiðslu þess en gjald af áfengi sem framleitt er innanlands til sölu 
þar reiknast gjaldið við sölu eða afhendingu vörunnar frá verksmiðju eða framleiðanda til kaupanda. 
A grundvelli heimildar í 4. mgr. lagagreinarinnar hefur ráðherra veitt tveggja vikna greiðslufrest á 
áfengisgjaldi. Hvert uppgjörstímabil vegna greiðslufrests á áfengisgjaldi við innflutning er frá 1. til 
15. hvers mánaðar og frá 16. til loka hvers mánaðar. Gjalddagi er annar virkur dagur efitir lok 
uppgjörstímabils. inntlytjandi skal eigi síðar en á gjalddaga hvers uppgjörstímabils ótilkvaddur greiða 
tollstjóra áfengisgjald vegna tollafgreiðslna á því tímabili. Hvert uppgjörstímabil vegna innlendrar 
framleiðslu er frá 1. til 15. hvers mánaðar og frá 16. til loka hvers mánaðar. Framleiðandi skal eftir 
lok hvers uppgjörstímabils ótilkvaddur greiða innheimtumanni ríkissjóðs, í umdæmi því þar sem hann 
er heimilisfastur, áfengisgjald sem honum ber að standa skil á. Afengisgjaldi af innlendri framleiðslu, 
ásamt áfengisgjaldsskýrslu í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður, skal skila eigi síðar en á 
gjalddaga. Gjalddagi er annar virkur dagur eftir lok uppgjörstímabils.

Gjaldtímabil áfengisgjalds er eins og framan greinir hálfur mánuður og gjalddagar tveir í hverjum 
mánuði, eða 24 á árí. Að baki þessum óvenjulega örum skilum eru öryggissjónarmið i ljósi þess 
hversu háar fjárhæðir kann að vera um að tefla. Til samanburðar er gjaldtímabil virðisaukaskatts tveir 
mánuðir og gjalddagar sex á ári. Með hliðsjón af þessu er ljóst að sú u.þ.b. 20% meðalhækkun 
áfengisgjalds sem gerð er tillaga um hefur i för með sér að þær greiðslur sem standa þarf skil á í 
ríkissjóð með tveggja vikna greiðslufresti hækka við breytinguna en þær sem lengri frestur er á lækka. 
Ahrif tillögunnar á sjóðstreymi fyrirtækjanna eru því neikvæð að einhverju marki.

Til að koma til móts við athugasemdir umsagnaraðila leggur ráðuneytið til að gjaldfrestur 
áfengisgjalds verði samræmdur gjaldfresti virðisaukaskatts tímabundið fyrir tvö fyrstu gjaldtímabil 
ársins 2016. Með því er innflytjendum og framleiðendum veitt færi á að bregðast við breytingum á 
fjárbindingu í rekstri sínum.

Þá hefur verið spurt hvort fyrir liggi upplýsingar um hversu miklar verðbreytingar verði á 
áfengisverði á þann veg að ódýrara vín mun hækka í verði en dýrara vín lækka. Samkvæmt 
upplýsingum frá ATVR munu af samtals 2.668 vörunúmerum áfengis samtals 1.943 lækka og 725 
hækka. Mesta verðhækkun vöru er tæplega 8% en mesta lækkunin er rúmlega 13%.

3. Afnám tolla af öðru en landbúnaðarafurðum og tilteknum matvælum.
Umsagnir vegna tillagna frumvarpsins um afnám tolla af öðru en landbúnaðarafurðum og tilteknum 
matvælum bárust frá Félagi atvinnurekenda, Samtökum atvinnulífsins og Samtökum verslunar og 
þjónustu.

Umsagnaraðilar fagna breytingunum en vilja að allur mjólkurlaus ís verði fluttur inn án tolla. Að



öðrum kosti telja þeir að breytingin muni skekkja samkeppnisstöðu gagnvart vörum úr kúamjólk. Þá 
leggja þeir til að tollur verði felldur niður á öllum vörum í tollflokkum 2105.0021 og 2105.0029.

I athugasemdum frumvarpsins kemur fram að markmið þeirra breytinga sem lagðar eru til á 
tollskrámúmerum í 21. kafla tollskrár sé að stuðla að því að staða þeirra sem ekki neyta mjólkuríss af 
einhverjum ástæðum verði sambærilegri stöðu þeirra sem neyta íss úr mjólkurafurðum. Tillagan hefur 
ríka samsvömn við breytingar sem voru gerðar á tollskrá með samþykkt laga nr. 76/2014, en markmið 
þess fmmvarps var að fella niður tolla af staðgengdarvömm mjólkur með það fyrir augum að gera 
þeim hópi manna sem ekki getur neytt mjólkur vegna mjólkurofnæmis, mjólkuróþols eða af öðmm 
orsökum. I því samhengi var m.a. litið til þess mikla verðmunar sem væri á íslenskri kúamjólk og 
drykkjarvömm úr sojabaunum, hrísgrjónum, höfrum, hnetum og/eða möndlum. Tillögur 
umsagnaraðila ganga hins vegar lengra og hugtakið staðgengdarvömr er útvíkkað umfram það sem 
leiða má af tilgangi laga nr. 76/2014.

I sérstökum athugasemdum við 9. gr. frumvarpsins, nánar tiltekið í undirkafla með fyrirsögnina „ís úr 
sojabaunum, hrísgrjónum, höfmrn, hnetum og/eða möndlum“, kemur eftirfarandi m.a. fram: 
„Tollskrámúmerin 2105.0021 og 2105.0029 em í vöruliðnum 2105 í tollskrá. Undir þann lið fellur 
rjómaís og annar ís til manneldis, einnig ís með kakóinnihaldi. Undir téð tollskrámúmer fellur ís sem 
inniheldur minna en 3% af mjólkurfítu miðað við þyngd. Samhliða framlagningu fmmvarpsins er gert 
ráð fyrir að ráðherra birti auglýsingu í A-deild Stjómartíðinda þar sem kveðið verður á um breytingu 
á vömliðnum, við hann bætist tvö ný tollskrámúmer. 2105.0091 og 2105.0099. Vömr sem nú falla 
undir númerin 2105.0021 og 2105.0029 verða felldar undir hin nviu númer. Með auglýsingunni 
verður ís til manneldis sem inniheldur minna en 3% mjólkurfitu miðað við þyngd og er úr 
sojabaunum, hrísgrjónum, höfmm, hnetum og/eða möndlum felldur undir númerið 2105.0029 en 
undir númerið 2105.0021 verður felldur sams konar ís með kakóinnihaldi.“

I umsögn Samtaka verslunar og þjónustu er vísað til framangreindrar umljöllunar í fmmvarpinu og 
talið að hún sé á margan hátt misvísandi og þarfnist frekari skýringa. Telja samtökin að af henni megi 
ráða að vömr sem nú falla undir tollskrámúmerin 2105.0021 og 2105.0029 verði felldar undir tvö ný 
númer, þ.e. 2105.0091 og 2105.0099, og birt verða síðar með auglýsingu í A-deild Stjómartíðinda. 
Hins vegar segir síðar í sömu umfjöllun að ís sá sem fjallað er um í ákvæðinu verði felldur undir 
númerin, þ.e. 2105.0021 og 2105.0029, sem lagt er til að taki breytingum með tilkomu hinna nviu 
númera. þ.e. 2105.0021 og 2105.0029. Telja SVÞ mikilvægt að fá úr því skorið hvort hér sem um 
ræða misritun eða hvort umfjöllun um ákvæði sé misvísandi um tollflokkun á umræddri vöm enda má 
ráða að umijöllunin geri ráð fyrir að tilteknar vömr verði heimfærðar undir númer sem lagt er til að 
falli undir ný tollskrámúmer“

Ekki verður betur séð en að athugasemdir umsagnaraðilans sé byggðar á misskilningi á texta 
athugasemdanna. Af textanum leiðir að vömr sem nú falla undir númerin 2105.0021 og 2105.0029 
verði felldar undir hin nýju númer, þ.e. 2105.0091 og 2105.0099. Undir númerin 2105.0021 og
2105.0029 (sem þegar er að fínna í tollskrá) verða hins vegar felldar vömr sem innihalda minna en 
3% mjólkurfítu miðað við þyngd og em úr sojabaunum, hrísgrjónum, höfrum, hnetum og/eða 
möndlum, 2105.0029, og samskonar vömr sem innihalda kakó verði felldar undir númerið 2105.0021. 
Með öðmm orðum verða vömr sem nú falla undir númerið 2105.0021 og 2105.0029 færðar undir 
nýju númerin 2105.0091 og 2105.0099. Til nánari skýringar er vömliður 2105 í tollskrá birtur hér 
fyrir og eftir þá breytingu sem gert er ráð fyrir að ráðherra geri með auglýsingu í A-deild 
stjómartíðinda:

Fyrir breytingu.

2105 Rjómaís og annar ís til manneldis, einnig með kakaóinnihaldi:

Sem inniheldur 3% eða meira af mjólkurfitu miðað við þyngd:



2105.0011 Með kakaóinnihaldi
2105.0019 Annars

Annar:
2105.0021 Með kakaóinnihaldi
2105.0029 Annars

Eftir breytingu.

2105 Rjómaís og annar ís til manneldis, einnig með kakaóinnihaldi:

Sem inniheldur 3% eða meira af mjólkurfitu miðað við þyngd:
2105.0011 Með kakaóinnihaldi
2105.0019 Annars

Ur sojabaunum, hrísgrjónum, höfrum, hnetum og/eða möndlum sem inniheldur minna 
en 3% af mjólkurfitu miðað við þyngd:

2105.0021 Með kakóinnihaldi
2105.0029 Annars

Annar:
2105.0091 Með kakaóinnihaldi
2105.0099 Annars

Með tillögu frumvarpsins er gert ráð fyrir að niðurfelling á tollum taki eingöngu til íss úr 
sojabaunum, hrísgrjónum, höfrum, hnetum og/eða möndlum en ekki til annarra tegunda s.s. ávaxtaíss.

4. Fækkun skattþrepa í tekjuskatti einstaklinga.
Umsagnir vegna tillagna frumvarpsins um fækkun skattþrepa í tekjuskatti einstaklinga bárust frá 
KPMG, Öryrkjabandalagi Islands, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Samtökum sveitarfélaga á 
Austurlandi og Samtökum atvinnulífsins.

Umsagnaraðilar fagna almennt einföldun og fækkun skattþrepa. Þó telur Öryrkjabandalag Islands 
breytingar á skattþrepum einstaklinga ekki gagnast meginþorra örorkulífeyrisþega en sökum lágra 
tekna greiði þeir einvörðungu tekjuskatt í íyrsta þrepi. Því vill Öryrkjabandalagið lækka skattprósentu 
í fyrsta skattþrepi tekjuskatts og hækka persónuafslátt.

I stefnuyfirlýsingu ríkisstjómarinnar kemur fram markmið um að einfalda skattkerfið og gera það 
skilvirkara. Fyrsta skrefið varðandi tekjuskatt einstaklinga var stigið á árinu 2014 en þá var létt 
skattbyrði af tekjulægri heimilum með hækkun neðri þrepamarka tekjuskattsins og lækkun 
miðþrepsins. I tengslum við gerð kjarasamninga á vormánuðum 2015 samþykkti ríkisstjómin síðan að 
beita sér fýrir breytingum á tekjuskatti einstaklinga sem myndi leiða til hækkunar á ráðstöfunartekjum 
allra launþega, en þó sérstaklega millitekjuhópa. Það em tillögur að þeirri kerfisbreytingu sem er að 
finna í frumvarpinu. Breytingamar fela í sér fækkun skattþrepa úr þremur í tvö í tveimur áföngum til 
ársins 2017 ásamt breytingum á tekjuviðmiðum.

I fyrri áfanganum sem kemur til framkvæmda 1. janúar 2016 verður skatthlutfallið í þrepi 1 lækkað úr 
22,86% í 22,68%, eða um 0,18 prósentustig. Skattþrep 2 lækkar um 1,4 prósentustig, úr 25,3% í 
23,9%. I seinni áfanganum sem mun koma til framkvæmda 2017 lækkar skatthlutfallið í þrepi 1 í 
22,50% en skattþrep 2 fellur út. Skattþrep 3, sem með seinni áfanganum verður efra þrepið af 
tveimur, verður óbreytt frá því sem nú er í 31,8%. A árinu 2016 verða efri þrepamörkin lækkuð úr um 
836 þús.kr. í 770 þús.kr. á mánuði. A árinu 2017 verða þrepamörkin aðeins ein, 700 þús.kr. á mánuði. 
Þannig ákvarðaðar fjárhæðir þrepamarka munu breytast í takt við launavísitölu í árslok í samræmi við



ákvæði tekjuskattslaganna og verða ef að líkum lætur talsvert hærri en hér er tilgreint.

I umsögnum KPMG og Samband íslenskra sveitarfélaga er lýst áhyggjum af því að með brottfalli 
miðþreps tekjuskatts einstaklinga falli niður heimild til samsköttunar milli hjóna og sambýlisfólks 
þegar annar aðilinn er skattlagður í þriðja þrepi en hinn ekki, jafnframt því sem hinn tekjulægri á 
ónýttan rétt í öðru þrepi. Við þær aðstæður getur sá tekjuhærri nýtt sem helming af ónýttum tekjubili í 
öðru þrepi með millifærslu tekna úr þriðja þrepi í annað þrep.

Með breytingum þeim sem gerðar voru á tekjuskattslögum með lögum nr. 128/2009 var lagður á 
þrepaskiptur tekjuskattur á einstaklinga í þremur þrepum. Sú þrepaskipting miðast að meginstefnu til 
við tekjur einstaklings. Þó skal við álagningu opinberra gjalda, þegar skattaðilar eru samskattaðir, 
taka tillit til þess hvort tekjuskattsstofn annars er undir tekjuviðmiðun þriðja þreps, þ.e. 10.036.847 
kr. á ári (836 þús.kr. á mánuði) og hins yfir sömu fjárhæð. Þannig skal við ákvörðun tekjuskatts hins 
tekjuhærri taka tillit til þess ef tekjuskattsstofn hins tekjulægri er undir 10.036.847 kr., þó að hámarki 
3.163.584 kr. árlega. Sú fjárhæð sem þannig myndast er skattlögð í öðru þrepi í stað þess þriðja og er 
hámarkslækkun tekjuskatts liðlega 205 þús.kr. á ári eða um 17 þús.kr. á mánuði.

Tilfærsla á milli skattþrepa hjá hinum tekjuhærri getur aldrei orðið hærri en þær tekjur sem ella 
skattlegðust í hæsta þrepi. Hafi hvorugur samskattaðra skattaðila tekjuskattsstofn yfir 10.036.847 kr. 
kemur ekki til tilfærslu á milli skattþrepa. Tilfærslan er því einungis heimil milli tveggja efstu 
skattþrepanna. Þá er ekki tekið tillit til þessarar tilfærslu á staðgreiðsluári heldur reiknast hún 
eingöngu í álagningu.

Það er því rökrétt að sú breyting sem lögð er til í frumvarpinu á fækkun skattþrepa í tekjuskatti 
einstaklinga á árinu 2017 úr þremur í tvö hafi í för með sér brottfall á færslu tekna milli 
sambúðaraðila, enda tilfærsla einungis milli tveggja efri þrepanna í gildandi kerfi. Þá horfir brottfall 
tilfærslunnar til einföldunar og skilvirkni skattkerfisins á sama hátt og fækkun skattþrepa, jafnframt 
því að hún styður við það meginmarkmið kerfisbreytingarinnar að gagnast best þeim einstaklingum 
sem eru með millitekjur.

5. Virðisaukaskattur vegna fólksflutninga.
Umsagnir vegna tillagna frumvarpsins um virðisaukaskatt vegna fólksflutninga bámst frá 
Fjórðungssambandi Vestfirðinga, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Samtökum sveitarfélaga á 
Austurlandi.

Umsagnaraðilar vilja að skoðuð verði sérstaklega sú breyting sem tekur gildi 1. janúar 2016 er varðar 
virðisaukaskatt á aðkeypta akstursþjónustu, hvort sem um sé að ræða almenningssamgöngur, 
ferðaþjónustu fyrir fatlaða og aldrað fólk og skólaakstur.

5.1. Almenningssamgöngur.
Frá og með 1. janúar 2016 verða fólksflutningar virðisaukaskattsskyldir. Almenningssamgöngur, 
skipulögð ferðaþjónustu fatlaðra, skipulögð ferðaþjónustu aldraðra og skipulagður flutningur 
skólabama (hér efltir sameiginlega nefnt almenningssamgöngur o.fl.) verður hins vegar undanþeginn 
virðisaukaskatti, sbr. c-lið 1. gr. laganr. 124/2014.

I greinargerð starfshóps um virðisaukaskatt á ferðaþjónustu er þess getið að þeir sem starfrækja 
almenningssamgöngur hafl í nokkmm mæli keypt fólksflutningaþjónustu af þriðja aðila. Þá er tekið 
fram að slík þjónusta verði virðisaukaskattsskyld frá 1. janúar 2016 og þeir sem starfrækja 
almenningssamgöngur muni frá þeim tíma bera virðisaukaskatt af keyptri þjónustu. Rétt er að geta 
þess að í rauninni mun gildistaka c-liðar 1. gr. laga nr. 124/2014 ekki fela í sér kerflsbreytingu í 
tilviki rekstraraðila almenningssamgangna, þar sem þeir em undanþegnir virðisaukaskatti í gildandi 
kerfl og verða það áfram. I því felst m.a. að þeir hafa ekki rétt til að færa innskatt á móti útskatti við 
uppgjör virðisaukaskatts heldur safnast hann upp í starfsemi þeirra. Almenningssamgöngur o.fl. em



almennt ekki reknar í hagnaðarskyni heldur greiða opinberir aðilar yfirleitt með þeim og af því leiðir 
að virðisauki verður ekki til í starfseminni og andlag virðisaukaskatts því vart til staðar. Annað á hins 
vegar við um þá sem selja rekstraraðilum almenningssamgangna fólksflutningaþjónustu en gera 
verður ráð fyrir því að rekstur slíkra aðila sé stundaður í hagnaðarskyni og verðmætaaukning verði í 
starfsemi þeirra.

Samband íslenskra sveitarfélaga hefur lýst nokkrum áhyggjum af áhrifum gildistöku laga nr. 
124/2014. I umsögn þess segir m.a.: Sambandið leggur [...] mikla áherslu á að leyst verði úr því með 
skýmm hætti að ekki verði grundvallarmunur á því hvort sveitarfélög eða fyrirtæki í þeirra eigu 
annast akstursþjónustu sjálf eða kaupa þjónustu verktaka, enda er almennt viðurkennt að slíkt 
fyrirkomulag hefur neikvæð áhrif á samkeppni. Staðan er þannig í dag að mjög stór hluti af þessari 
þjónustu er aðkeypt þótt einnig séu dæmi um að sveitarfélög annist alla þjónustuna eða stóran hluta 
hennar sjálf. Sambandið hefur ávallt lagt áherslu á að almannaþjónusta eigi ekki að vera gmndvöllur 
til skattlagningar af hálfu ríkisins. A það sjónarmið var fallist við setningu laga nr. 124/2014. Best 
færi á því að sú undanþága næði til alls aksturs sem fellur undir almenningssamgöngur, óháð því 
hvort um er að ræða aðkeypta þjónustu eða þjónustu sem sveitarfélag annast sjálft. Ef sú leið þykir 
ekki fær er bent á að í 2. mgr. 42. gr. laga nr. 50/1988 er að finna ákvæði um endurgreiðslu á 
aðkeyptri þjónustu, s.s. sorphreinsun, ræstingu, snjómokstri o.fl. Að lágmarki ætti aðkeypt þjónusta 
vegna almenningssamgangna að falla undir umrætt ákvæði [...]. Ljóst er að málið varðar mikla 
hagsmuni, því lauslega má áætla að sveitarfélögin, landshlutasamtök sveitarfélaga og fyrirtæki í 
þeirra eigu kaupi á hverju ári akstursþjónustu sem nemur um 5,0 milljörðum króna.

Rétt er að fara stuttlega yfir hver áhrifin verða af gildistöku ákvæða c-liðar 1. gr. laga nr. 124/2014 
um næstu áramót. Breytingamar verða eftirfarandi:

• Rekstraraðilum fólksflutningaþjónustu verður heimilt að færa innskatt vegna kaupa á 
aðföngum á móti útskatti við uppgjör virðisaukaskatts. Sá skattur er að miklum meiri hluta í 
almennu þrepi virðisaukaskatts.

• Rekstraraðilar fólksflutningaþjónustu þurfa að innheimta virðisaukaskatt af seldri þjónustu. 
Skatturinn leggst á söluverð þjónustunnar (sem samsett er úr kostnaði við kaup á 
rekstrarfj ármunum, öðmm aðföngum, launum og álagningu).

• Rekstraraðilar almenningssamgangna o.fl. þurfa að greiða virðisaukaskatt vegna kaupa á 
fólksflutningaþjónustu.

Heimild rekstraraðila fólksflutningaþjónustu til að færa innskatt á móti útskatti við uppgjör 
virðisaukaskatts ætti að koma fram í lækkun á söluverði þjónustunnar. Slík fyrirtæki ættu samkvæmt 
hlutleysisreglunni að losna við virðisaukaskatt sem þau hafa setið uppi með við kaup á aðfongum og 
þjónustu. Að meginstefnu mun innskattur rekstraraðila fólksflutningaþjónustu falla til vegna kaupa á 
vömm og þjónustu í almennu þrepi virðisaukaskatts, 24%. Utskatturinn verður hins vegar í lægra 
þrepi, 11%. Af þessu leiðir að virðisaukaskattur sem leggst á söluverð farþegaflutningaþjónustu 
lækkar sem nemur minni uppsöfnum virðisaukaskatts í rekstrinum. Rekstraraðilar 
almenningssamgangna o.fl. munu þurfa að greiða virðisaukaskatt við kaup á fólksflutningaþjónustu. 
Sá skattur mun m.a. leggjast ofan á launakostnað og álagningu í rekstri fólksflutningaþjónustunnar og 
það mun hafa áhrif til hækkunar á þeim virðisaukaskatti sem safnast upp í rekstri 
almenningssamgangna o.fl. A þessum tímapunkti liggja fyrir of takmarkaðar upplýsingar hjá 
ráðuneytinu til þess að mögulegt sé að leggja með vissu mat á hve mikið kostnaður rekstraraðila 
almenningssamgangna o.fl. mun hækka vegna þessa. Vísbendingar eru um að hækkunin getið numið 
frá 0^1%. Skýrsla K P M G .

Til að bregðast við framangreindu leggur ráðuneytið til að nýju bráðabirgðaákvæði verði bætt við lög 
um virðisaukaskatt þar sem komi fram endurgreiða skuli sveitarfélögum og stofnunum þeirra helming 
virðisaukaskatts sem þau hafa greitt vegna kaupa á fólksflutningum á árunum 2016 og 2017 vegna 
almenningssamgangna, ferðaþjónustu fatlaðs fólks, skipulagðrar ferðaþjónustu aldraðra og skipulagðs 
flutnings skólabama. Með „sveitarfélögum og stofnunum þeirra“ er átt við þá rekstraraðila sem



annast akstur sem verður undanþeginn virðisaukaskatti samkvæmt ákvæði c-liðar 1. mgr. laga nr. 
124/2014, þ.e. sveitarfélög, byggðasamlög og landshlutasamtök. Gildistími ákvæðisins verður 
tímabundinn til tveggja ára. Verði tillagan samþykkt ættu rekstraraðilar fólksflutningaþjónustu sem 
selja sveitarfélögum og stofnunum þeirra fólksflutningaþjónustu ekki að verða fyrir áhrifiim af 
breytingum sem verða með gildistöku ákvæða laga nr. 124/2014 um næstu áramót. Þá ætti staða 
sveitarfélaga ekki að raskast við það að fólksflutningar verða virðisaukaskattskyldir. Að auki skapast 
svigrúm til að ljúka vinnu við endurskoðun virðisaukaskattskerfisins. A tveggja ára gildistíma 
bráðabirgðaákvæðis sem ráðuneytið leggur til að verði bætt við lög um virðisaukaskatt mun 
ráðuneytið meta reynsluna af endurgreiðslunum og áhrifum þeirra hafa á fjárhag ríkis og 
sveitarfélaga.

5.2. Heimild til færslu innskatts vegna öflunar torfærubifreiða.
I greinargerð starfshóps um virðisaukaskatt af ferðaþjónustu o.fl. koma fram tillögur um breytingar á 
reglugerð um innskatt. Þar segir m.a.: "Til að tryggja að ferðaþjónustuaðilum sem annast 
fólksflutninga á breyttum jeppabifreiðum í atvinnuskyni verði mögulegt að færa innskatt á móti 
útskatti við uppgjör virðisaukaskatts er lagt er til að heimild til færslu innskatts verði látin ná til 
torfærubifreiða með leyfða heildarþyngd yfir 5000 kg eða minna, með þeim skilyrðum að bifreiðamar 
verði eingöngu notaðar í virðisaukaskattsskyldri starfsemi og beri rauð/hvít skráningamúmer. Með 
torfæmbifreið er vísað til skilgreiningar sem kemur fram í lið 01.205 í 1. gr. reglugerðar nr. 
822/2004, um gerð og búnað ökutækja"

Til þess að tryggja framangreindri tillögu starfshópsins nægilega lagastoð leggur ráðuneytið til að 
gerð verði breyting á ákvæði 6. tölul. 3. mgr. 16. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Nánar 
tiltekið er lagt til að í stað orðanna "sendi- og vömbifreiðar" í síðari málslið töluliðarins komi orðin: 
sendi-,vöm- og torfæmbifreiðar.

5.3. Lagaskil.
Til að taka af mögulegan vafa um hvort velta sem eiga mun sér stað á gmndvelli viðskipta sem komist 
hafa á fyrir gildistöku skv. a-lið 11. gr. laga nr. 124/2014 verði virðisaukaskattsskyld við og eftir 
gildistökuna leggur ráðuneytið til að nýju ákvæði til bráðabirgða verði bætt við lög nr. 50/1988, um 
virðisaukaskatt, þar sem kveðið verði á um að afhending skattskyldrar vöm eða þjónustu sem fer fram 
eftir 31. desember 2015 teljist til virðisaukaskattsskyldrar veltu samkvæmt lögunum og það eigi við 
án tillits til þess hvort samningur um sölu skattskyldrar vöm eða þjónustu hefur verið gerður fyrir 1. 
janúar 2016 eða greiðsla farið fram þá að hluta eða fullu. Akvæði af sama meiði er að finna í lögum 
nr. 111/1992 ognr. 122/1993.

6. Ferðaleiðsögn.
I umsögnum KPMG og Samtökum ferðaþjónustunnar er lögð til breyting á 14. gr. frumvarpsins. 
Nánar tiltekið er lagt til að sala á þjónustu sem telst til ferðaleiðsagnar verði skattlögð í neðra þrepi 
virðisaukaskatts, 11%. Ferðaleiðsögn er virðisaukaskattsskyld samkvæmt gildandi lögum en sala á 
henni fellur í almennt 24% þrep virðisaukaskatts. Samkvæmt ákvæðum laga nr. 124/2014 verða 
fólksflutningar og þjónusta ferðaskrifstofa, ferðaskipuleggjenda og ferðafélaga virðisaukaskattsskyld 
frá og með 1. janúar 2016. Sala á slíkri þjónustu fellur í neðra þrep virðisaukaskatts.

Umsagnaraðilar benda á að ferðaþjónusta muni eftir 1. janúar 2016 að meginstefnu falla undir neðra 
þrep virðisaukaskatts. I því ljósi telja þeir rökrétt að ferðaleiðsögn verði felld undir sama skatthlutfall. 
Því til rökstuðnings benda þeir á að ferðaleiðsögn sé samtvinnuð annarri ferðaþjónustu og þá 
sérstaklega farþegaflutningum í afþreyingarskyni, svo sem rútuferðum, hestaferðum, 
snjósleðaferðum, fjórhjólaferðum, útsýnisferðum, flúðasiglingum og hvalaskoðunarferðum. Telja þeir 
að samtvinnun þjónustuþátta sem falli sinn í hvort skattþrepið kunni að valda vandkvæðum í 
framkvæmd. Um skýringu á tillögunni vísa umsagnaraðilamir til eftirfarandi atriða: "Hugtakið 
ferðaleiðsögn er hér notuð til aðgreiningar frá annars konar leiðsögn, svo sem félagslegri leiðsögn og 
leiðsögn á svið uppeldis og menntunar. Með ferðaleiðsögn er átt við störf leiðsögumanna í þágu



ferðamanna. í námsskrá leiðsögunáms, útgefinni af menntamálaráðuneytinu á árinu 2004, er störfum 
leiðsögumanna lýst svo: Leiðsögumenn eru sérhæfðir þjónustuaðilar við ferðamenn. Starfsvettvangur 
leiðsögumanna er hópferðabilar, ferðaskrifstofur, upplýsingamiðstöðvar og önnur 
ferðaþjónustufýrirtæki. Enn fremur fara gönguleiðsögumenn með hópa um helstu gönguleiðir Islands. 
Leiðsögumenn sinna einnig afþreyingar- eða áhættuleiðsögn, flúðasiglingum og fjallaklifri. 
Leiðsögumenn starfa sjálfstætt á vettvangi efltir skipulagi ferðasöluaðila og hera ábyrgð á störfum 
sinum gagnvart honum. Störf leiðsögumanna eru einkum fólgin í því að fara með erlenda ferðamenn 
um Island. Þeir aðlaga hverja ferð ólíkum þörfum einstaklinga eða hópa. Leiðsögumenn draga fram 
lifandi myndir af landi og þjóð og tengja saman ólík fræðasvið, s.s. sögu, menningu, jarðfræði, flóru 
og fánu.

Samkvæmt upplýsingum sem koma fram í grein Bryndísar Kristjánsdóttur sem birt er á vef félags 
leiðsögumanna og ber heitið "Fagmennska ferðaþjónustunnar" voru rúmlega 900 leiðsögumenn í skrá 
félagsins í ágúst síðastliðnum. Ekki liggja fyrir sérgreindar upplýsingar um virðisaukaskattsskil þessa 
hóps hjá ráðuneytinu og því er örðugt að leggja nákvæmt mat á tekjuhrif þeirrar breytingar sem 
KPMG og Samtök ferðaþjónustunnar leggja til. Lækkun virðisaukaskattstekna ríkissjóðs verða þau 
einhver verði tillagan lögfest, en á móti kemur að hún horfir fyrst og fremst til samræmingar og 
einfoldunar 1 skattlagningu ferðaþjónustu og minnkar þar afl eiðandi hættu á undanskotum.

7. Hækkun á frítekjumarki af leigutekjum.
Öryrkjabandalag Islands telur hækkun frítekjumarks vegna fjármagnstekjuskatts af leigutekjum 
einstaklinga af íbúðarhúsnæði vera jákvætt skref en vill ganga lengra og undanþiggja leigutekjur af 
einni íbúð fjármagnstekjuskatti auk þess sem að tryggt verði að leigutekjur skerði ekki greiðslur 
almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar.

Ráðuneytið vill benda á að með þeirri lagabreytingu sem lögð er til í frumvarpinu mun skattskyldur 
hluti tekna af útleigu íbúðarhúsnæðis sem nú er 70% lækka í 50% verði frumvarpið að lögum. Virk 
skattbyrði leigutekna mun þar með lækka úr 14% í 10%. Þessi breyting er liður í stuðningi 
ríkisstjómarinnar við almennan leigumarkað og er tilgangurinn að lækka leiguverð og auka framboð 
leiguíbúða. Sá stuðningur ætti að koma jafnt öryrkjum sem öðrum einstaklingum á leigumarkaði til 
góða.

8. Barnabætur og vaxtabætur.
I umsögnum Alþýðusambands Islands og Öryrkjabandalags Islands kemur m.a. fram að dregið sé úr 
vægi bamabóta og vaxtabóta. Jákvætt sé þó að fella brott heimild til skuldajöfnunar bamabóta og að 
hverfa frá því að lækka vaxtabætur. Það segi þó ekki allt þar sem fasteignamat hafi hækkað verulega 
og þar sem menn skuldi ekki nægjanlega í eign sinni fái þeir ekki vaxtabætur.

Ráðuneytið sér ekki ástæðu til að bregðast við þessum umsögnum sérstaklega að öðm leyti en því að 
benda á að endurskoðun á vaxtabótum er hluti af sérstakri aðgerðaáætlun í tíu liðum til þess að taka á 
skuldavanda heimila á Islandi og til að tryggja stöðugleika og gagnsæi á húsnæðislánamarkaði til 
framtíðar. Sú áætlun em viðbrögð ríkisstjómarinnar við ályktun Alþingis sem samþykkt var þann 28. 
júní sl. um aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Islandi.

9. Tryggingagjald.
Efnahags- og viðskiptanefnd óskaði efltir upplýsingum um tryggingagjald á ámnum 2007-2016.

Ráðuneytið vill benda efnahags- og viðskiptanefnd á svar fjármála- og efnahagsráðherra við 
fyrirspum Steingríms J. Sigfussonar, um launatengd gjöld, á 144. löggjafarþingi 2014-2015, þingskjal 
1097 -  493. mál. Þar er m.a. að finna yfirlit yfir þróun tryggingagjalds á ámnum 2000-2016.

10. Tillögur að lagabreytingum.
Ráðuneytið leggur til efltirfarandi breytingartillögur við fiumvarpið:



10.1. Víxlverkanir örorkubóta almannatrygginga og örorkulífeyris lífeyrissjóða.

B-liður 44. gr. frumvarpsins orðist svo:
í stað „2014“ þrívegis og „3,6%“ í 18. tölul. kemur: 2015; og: 6,7%.

Við frumvarpið bætast tveir nýir kaflar, svohljóðandi:
XXIII. KAFLI

Breyting á lögum um félagslega aðstoð, nr. 99/2007, með síðari breytingum.
50. gr.

í stað „2014“ þrívegis og „3,6%“ í ákvæði til bráðabirgða í lögunum kemur: 2015; og: 6,7%.

XXIV. KAFLI
Breyting á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997,

með síðari breytingum.
51. gr.

I stað „2014“ tvívegis í ákvæði til bráðabirgða XI í lögunum kemur: 2015.

I 44. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að framlengja ákvæði til bráðabirgða í lögum um 
almannatryggingar, nr. 100/2007, til að spoma við því að víxlverkanir örorkubóta almannatrygginga 
og örorkulífeyris lífeyrissjóða hefj ist að nýju. Akvæði frumvarpsins kveður á um það að við 
útreikning tekjutryggingar þeirra örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega sem fá greiðslur úr 
skyldubundnum atvinnutengdum lífeyrissjóðum á tímabilinu 1. janúar 2015 til og með 31. desember 
2015 skuli gera samanburð á útreikningi tekjutryggingar annars vegar samkvæmt þeim reglum sem 
gilda á árinu 2015 og hins vegar þeim reglum sem vom í gildi á árinu 2013 auk 6,7% hækkunar og að 
teknu tilliti til þess tekjumarks sem myndast hefur við framkvæmd 16. tölul. ákvæðis til bráðabirgða í 
lögunum. Þeirri reglu sem leiðir til hærri greiðslna fyrir lífeyrisþega skal beitt.

I ljós hefur komið að gera á samanburð á útreikningi tekjutryggingar á milli þeirra regla sem gilda 
á árinu 2015 og þeirra regla sem giltu á árinu 2013 en ekki milli áranna 2015 og 2014 eins og segir í 
frumvarpinu. Þá hefur farist fyrir að gera ráð fyrir sambærilegri framlengingu á bráðabirgðaákvæðum 
í lögum um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 og lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 
lífeyrissjóða, nr. 129/1997. Því em lagðar til breytingartillögur við fmmvarpið á áðumefndum 
ákvæðum í því skyni að stemma stigu við því að víxlverkanir skerðinga fari af stað.

Gert er ráð fyrir því að ákvæðin öðlist þegar gildi.

10.2. Endurgreiðslur við sölu hópbifreiða úr landi.

1 16. gr. frumvarpsins er kveðið á um breytingu á 6. mgr. 42. gr. laga um virðisaukaskatt, nr. 50/1988. 
I gildandi 6. mgr. 42. gr. laganna er gert skylt að endurgreiða rekstraraðilum hópbifreiða, sem leyfi 
hafa samkvæmt lögum um skipulag á fólksflutningum með hópferðabifreiðum,19,35% af söluverði 
hópbifreiða sem þeir sannanlega selja úr landi. Sú breyting er lögð til, í ljósi innkomu rekstraraðila 
hópbifreiða í virðisaukaskattskerfið, að endurgreiðsluheimildin einskorðist við þá rekstraraðila sem 
em undanþegnir virðisaukaskatti þar sem þeir annast almenningssamgöngur, skipulagða 
ferðaþjónustu fatlaðra, skipulagða ferðaþjónustu aldraðra og skipulagðan flutning skólabama. I þeim 
tilvikum þar sem viðkomandi rekstraraðilar hafa nýtt hópbifreiðar í blandaðri starfsemi er lagt til að 
endurgreiðslan verði í samræmi við hlutdeild undanþeginnar starfsemi í rekstrinum.

I inngangsmálslið frumvarpsgreinarinnar er gert ráð fyrir að öll 6. mgr. 42. gr. laganna verði tekin 
upp. I 2. málsl. gildandi 6. mgr. er hins vegar að finna reglugerðarheimild sem ekki er gott að falli 
brott en í henni er ráðherra heimilað að setja nánari reglur um framkvæmd endurgreiðslu.

I ljósi framangreinds væri æskilegt að inngangsmálslið 16. gr. frumvarpsins yrði breytt á þann veg að



í honum væri kveðið á um að í stað 1. málsl. 6. mgr. 42. gr. laganna kæmu tveir nýir málsliðir, þ.e. 
þeir málsliðir sem þegar koma fram í efnismálsgrein frumvarpsgreinarinnar. Með þessu móti er ekki 
haggað við reglugerðarheimildinni í 2. málsl. 6. mgr. 42. gr. gildandi laga.

10.3. Fcersla áfengis í  neðra þrep virðisaukaskatts og hœkkun áfengisgjalds.

A eftir 13. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:

Þrátt fýrir ákvæði 5. gr. er tollstjóra heimilt að veita innflytjendum og innlendum 
framleiðendum áfengis sérstakan greiðslufrest á fyrstu fjórum mánuðum ársins 2016. Hvert 
uppgjörstímabil er tveir mánuðir, janúar og febrúar og mars og apríl. Gjalddagi er fimmti dagur 
annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils vegna tollafgreiðslu, sölu eða afhendingu vörunnar, sbr. 1. 
og 2. mgr. 5. gr.

10.4. Tímabundnar endurgreiðslur virðisaukaskatts til sveitarfélaga og 
lagaskilaákvæði.

A eftir 18. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
Við lögin bætast tvö ný ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
(XXIX.) Endurgreiða skal sveitarfélögum og stofnunum þeirra helming virðisaukaskatts sem þau 

hafa greitt vegna kaupa á fólksflutningum á árunum 2016 og 2017 vegna almenningssamgangna, 
ferðaþjónustu fatlaðs tölks, skipulagðrar ferðaþjónustu aldraðra og skipulagðs flutnings skólabama, 
sbr. 6. tölul. 3. mgr. 2. gr. Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd 
endurgreiðslunnar.

(XXX.) Fari afhending skattskyldrar vöm eða þjónustu fram eftir 31. desember 2015 skal hún 
teljast til virðisaukaskattsskyldrar veltu samkvæmt lögum þessum. Þetta gildir án tillits til þess hvort 
samningur um sölu skattskyldrar vöm eða þjónustu hefur verið gerður fýrir 1. janúar 2016 eða 
greiðsla farið fram þá að hluta eða fullu.

10.5. Endurgreiðslur vegna sölu hópbifreiða úr landi.

Inngangsmálsliður 16. gr. orðist svo: I stað 1. málsl. 6. mgr. 42. gr. laganna komi tveir nýir 
málsliðir, svohljóðandi.


