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Efni: Varðandi frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjustofn sveitarfélaga
(sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði)

Nokkur umræða hefur orðið á sveitarstjómarstiginu um frumvarp ráðherra um sérstakt ffamlag úr 
jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Frumvarpið kveður á um að á þessu ári verði úthlutað sérstöku framlagi 
til sveitarfélaganna úr Jöfnunarsjóði sem samsvari tekjuauka sjóðsins á undanförnum árum vegna 
sérstaks skatts á fjármálafyrirtæki, svonefnds bankaskatts, og verði því skipt milli sveitarfélaganna í 
samræmi við hlutdeild þeirra í álögðu heildarútsvari sömu ára. í grófiim dráttum má skipta gagnrýni á 
frumvarpið í tvennt, annars vegar gagnrýni á það sem sagt er vera afturvirkni frumvarpsins sem gangi 
gegn stjómarskránni og hins vegar gagnrýni á það að þessum tekjum hafi verið haldið eftir í 
Jöfnunarsjóði en ekki úthlutað til sveitarfélaganna með öðrum tekjum hans á hverju ári eftir reglum 
tekjustofnalaganna.

Hvað varðar gagnrýni á hina meintu afturvirkni frumvarpsins þá virðist hún á misskilningi byggð. 
Frumvarpið kveður eingöngu á um að greitt verði sérstakt framlag úr jöffiunarsjóði á þessu ári sem 
samsvari tekjuauka sjóðsins af hinum svonefnda bankaskatti. Frumvarpið felur m.ö.o. ekki í sér 
ráðagerð um að þetta framlag eigi að greiðast af fé sem haldið hefur verið eftir milli ára og er 
frumvarpið reyndar alveg hlutlaust um það hvaða tekjur sjóðsins eigi að fjármagna þetta sérstaka 
framlag. Verði frumvarpið að lögum verður hins vegar komið í tekjustofnalögin lagaákvæði um 
greiðslu þessa sérstaka framlags á þessu ári sem er jafngilt öðrum ákvæðum laganna um greiðslur 
framlaga úr sjóðnum.

Hvað varðar þá staðreynd að fjármunum sem nemur um það bil tekjuauka Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 
vegna bankaskattsins hefur verið haldið til hliðar undanfarin ár vegna áforma um framangreinda 
lagasetningu, þá er ráðuneytið að yfirfara sjónamiið um að ekki sé fullnægjandi lagastoð sé fýrir 
þeirri framkvæmd. Akvæði tekjustofnalaganna um Jöfnunarsjóð byggja á því að sjóðurinn sé að 
meginsteffiu til gegnumstreymissjóður, þ.e. að allar tekjur hans renni á hverju ári til sveitarfélaganna 
(og einstakra annarra aðila) eftir úthlutunarreglum sjóðsins. Það hefur þó verið viðurkennt að heimilt 
sé að halda að einhverju marki eftir fjánnunum í sjóðnum milli ára vegna fýrirliggjandi skuldbindinga 
hans.

Ráðuneytið lítur svo á að tillaga ráðgjafanefndar sjóðsins til ráðherra frá því í desember 2016 um að 
skilja um 1,1 ma.kr. eftir í sjóðnum hafi verið til að gæta varfæmi vegna hugsanlegra skuldbindinga 
sjóðsins sem m.a. kynnu að koma til vegna umrædds stjómarfrumvarps. Góð eiginfjárstaða sjóðsins 
um síðustu áramót tryggir þannig, verði þetta frumvaip að lögum, að ekki þarf að koma til skerðing á 
yfirstandandi ári á örðum framlögum sjóðsins til sveitarfélaga.

Ráðuneytið er hins vegar sammáia því að ekki megi leika vafi á lögmæti slíkrar framkvæmdar og er 
málið nú til skoðunar innan þess.


