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Efni: Umsögn Orlofssjóðs BHM (OBHM) um frumvarp til laga um aðgerðir til að mæta 
efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru. Þingskjal 1157 — 683. mál.

Hér á eftir fara athugasemdir Orlofssjóðs BHM (OBHM) við ofangreint frumvarp. Hluti af þeim 
aðgerðum sem settar eru fram í frumvarpi þessu ná til breytinga á lögum um virðisaukaskatt nr. 
50/1988. Ráðgert er að bæta þremur ákvæðum við lögin til bráðabirgða sem ætlað er að rýmka 
endurgreiðsluheimildir virðisaukaskatts vegna kostnaðar viðhalds- og nýframkvæmda sem og 
hönnunar- og eftirlitskostnaðar. í frumvarpinu er tekið fram að heimildin nái til mannúðar- og 
líknarfélaga, íþróttafélaga, björgunarsveita, landssamtaka björgunarsveita og slysavarnadeila og 
einstökum félagseiningum sem starfa undir merkjum samtakanna.

í greinagerð frumvarpsins segir að tilefni lagasetningarinnar sé meðal annars að tryggja að neikvæð 
áhrif heimsfaraldurs á efnahagslíf vari sem skemmst, að fyrirbyggja tjón og skapa aðstæður með 
skattaráðstöfunum sem geti örvað eftirspurn og þannig spornað við minnkandi umsvifum í hagkerfinu 
og fækkun starfa af völdum kórónuveirunnar.

Með vísan til ofangreinds leggur OBHM til að rýmkaðar endurgreiðsluheimildir frumvarpsins nái 
einnig til orlofssjóða stéttarfélaga sem starfa ekki eftir hagnaðarsjónarmiðum og stunda ekki 
atvinnurekstur.

Ljóst er að frumvarpinu er ætlað að búa til hvata fyrir einstaklinga og þau félög sem undir það falla að 
ráðast í framkvæmdir og hraða þeim. Bent er á að orlofssjóðir eru í kjöraðstöðu til að leggja sín lóð á 
vogarskálarnar þegar kemur að viðspyrnu. Eignasöfn sjóðanna dreifast vítt og breytt um landið og til 
svæða sem reitt hafa sig á framkvæmdir innan ferðaþjónustunnar sem munu fyrirsjáanlega dragast 
verulega saman á komandi misserum. Þeir geti því, ef hvatinn er til staðar, verið í aðstöðu til að auka 
eftirspurn eftir verktökum á landsbyggðinni sem og innan höfuðborgarsvæðisins sem hafa til þessa 
reitt sig á verkefni tengdum ferðaþjónustu.

Næði endurgreiðsluheimild frumvarpsins til orlofssjóða stéttarfélaga má leiða líkur að því að viðhalds- 
og byggingarframkvæmdum á vegum sjóðanna yrði forgangsraðað og flýtt til að rúmast innan þess 
tímaramma sem skilgreindur er í frumvarpinu.
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