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Efni: Umsögn SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2020.

Hinn 16. september sl. barst SVÞ -  Samtökum verslunar og þjónustu beiðni frá fjárlaganefnd Alþingis 
þar sem óskað var eftir umsögn samtakanna um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2020. SVÞ eru málsvari 
atvinnurekenda í verslunar- og þjónustufyrirtækjum sem vinna að almennum, sameiginlegum 
hagsmunamálum aðildarfyrirtækja og stuðla að framförum í verslun og þjónustu, bættum 
starfsskilyrðum, aukinni arðsemi og samkeppnishæfni. Frumvarpið hefur verið yfirfarið á vettvangi 
samtakanna og telja þau tilefni til að koma nokkrum athugasemdum og ábendingum á framfæri við 
nefndina.

Frumvarpið grundvallast á þingsályktun um fjármálaáætlun fyrir árin 2020-2024. SVÞ veittu 
fjárlaganefnd umsögn um hana þegar hún var á tillögustigi (sjá dbnr. 5540 í 750. máli á 149. 
löggjafarþingi) og vísast til þess sem þar kemur fram að því leyti sem það á við.

Helstu áherslumál ríkisstjórnarinnar á útgjaldahlið ríkisfjármála eru reifuð á bls. 82-85. Á bls. 82 er gerð 
grein fyrir því markmiði ríkisstjórnarinnar að vinna gegn skammvinnri niðursveiflu í hagkerfinu í kjölfar 
samdráttar í ferðamennsku og loðnubrests. Dregið er úr áður áformuðum afgangi af rekstri ríkissjóðs en 
fé lagt í uppbyggingu innviða, grunnþjónustu og skattalækkanir í þeim tilgangi að dempa hagsveifluna, 
styðja við Lífskjarasamninginn og rekstur fyrirtækja og stuðla að stöðugleika. Í frumvarpinu er lögð 
áhersla á fjárfestingu í innviðum og þjónustu ríkisins en á sama tíma er gert ráð fyrir að draga úr 
eignarhaldi ríkisins í fjármálakerfinu. Í ljósi mats á ástæðum minnkandi framleiðsluspennu og 
viðfangsefna við stjórn peningamála telur ríkisstjórnin ekki tilefni til að slaka meira á aðhaldi 
ríkisfjármála en gert er í frumvarpinu.

Á bls. 84 er birt mynd sem sýnir útgjöld ríkisins á mann í kr. á árinu 2020. Sú mynd hefur töluvert 
leiðbeiningargildi fyrir skattgreiðendur en gefur jafnframt nokkuð góða mynd af helstu málaflokkum 
sem ríkið stendur undir. Þegar útgjöldin eru borin saman milli málaflokka vekur það sérstaka athygli 
hve háum útgjöldum ríkið stendur undir vegna heilbrigðismála. Hafa verður í huga að framlög til 
málaflokksins munu samkvæmt frumvarpinu aukast um 5% á milli áranna 2019 og 2020 sem er verulegt 
m.a. þegar litið er til þess að bjartsýnar spár gera ráð fyrir að verg landsframleiðsla aukist um 2,6% árið 
2020. Ætla má að hagræðingarárangur í þeim málaflokki sé orðinn verulegar ákjósanlegur og þar liggja 
tækifæri einna helst í því að nýta einkaframtakið betur en gert hefur verið að undanförnu. SVÞ vilja nota 
tækifærið og hvetja stjórnvöld til að útbúa og birta sambærilegar myndir sem sýna framlag fyrirtækja til 
útgjalda ríkisins flokkað eftir atvinnugreinaflokkun. Til lengri tíma litið telja samtökin skynsamlegt að 
stjórnvöld stefni að því að skattgreiðendur geti allir nálgast áætlun sem sýni ráðstöfun þeirra tekna sem 
munu greiða til ríkisins í formi skatta og gjalda á komandi fjárlagaári.
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Eins og leiðir a f umfjöllun um efnahagshorfur á bls. 86-94 er útliti fyrir að efnahagshorfur verði háðar 
óvissu á næsta ári sem eiga rætur að rekja til nokkuð mikilvægra þátta, þ.e. stöðu í okkar helstu 
viðskiptaríkjum, Brexit, þróun ferðaþjónustu, gangi loðnuveiða, þróun atvinnuleysis og einkaneyslu. Að 
mati SVÞ kalla margir óvissuþáttanna á að fyrir liggi áform um hvernig megi hlúa að samkeppnishæfni 
innlendra fyrirtækja hvort sem þau geta talist til útflutningsfyrirtækja eða innlendra söluaðila vara og 
þjónustu. Þrátt fyrir að segja megi að óljós teikn séu á lofti telja samtökin að í verkfærakistu virkrar 
stjórnunar efnahagsmála þurfi að vera tæki sem unnt er að grípa til e f harðna fer á dalnum. Að mati SVÞ 
gefa umfjöllun frumvarpsins um efnahagshorfur og fréttir a f stöðu og horfum í okkar helstu 
viðskiptaríkjum til kynna að meiri líkur séu á versnandi en batnandi horfum. Hugsanlegt er að slík merki 
séu þegar farin að koma fram í opinberum tölum. M á sem dæmi nefna að niðurstöður álagningar 
opinberra gj alda á lögaðila 2019 gefa til kynna að þrátt fyrir að álagning opinberra gj alda hafi aukist að 
heildarumfangi milli ára, og þar með væntanlega umfang fyrirtækjarekstrar, dróst tekjuskattsstofninn 
saman á sama tíma. Að mati SVÞ þarf jafnframt að horfa til þess að launakostnaður og fasteignaskattar 
hafa eru sístækkandi þættir í rekstrarkostnaði fyrirtækja. Samhliða hækkandi rekstrarkostnaði aukast 
líkur á hagræðingaraðgerðum sem beinast að því að draga úr launakostnaði. Miðað við núverandi 
samhengi hagvaxtarhorfa, horfa um þróun gengis og verðlags og útlánaþróunar bankanna er hætt við að 
atvinnuleysi aukist. Í því ljósi telja samtökin brýnt að horfa til aðgerða sem felast í frekari 
skattalækkunum en þeim sem eru áformuð í frumvarpinu. Í því samhengi ætti að horfa til áhrifa á 
fyrirtæki og neytendur, atvinnustig og einkaneyslu.

Verður nú gerð nánari grein fyrir áherslum SVÞ sem snúa að tekjuforsendum frumvarpsins. Að því 
loknu benda samtökin á nokkur atriði á útgjaldahliðinni sem þau telja að þurfi athugunar við.

Tekjur

Umhverfisskattar

Áform um upptöku urðunarskatts eru þegar komin fram í e-h-liðum 34. gr. frumvarps til laga um 
breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2020 (þskj. 2 í 2. máli) sem hefur verið vísað til 
efnahags- og viðskiptanefndar. Til grundvallar áformunum liggja umhverfissjónarmið, þ.e. að hvetja til 
endurnýtingar og endurvinnslu úrgangs í ljósi þess að 5% af losun gróðurhúsalofttegunda hérlendis árið 
2017 hafi stafað frá urðun. SVÞ hafa verulegar áhyggjur af áformunum einkum í ljósi þess að áætlað er 
að álagning skattsins muni skila 2,5 milljarða kr. tekjum í ríkissjóð frá og með árinu 2021 og svo virðist 
sem 60% þeirrar fjárhæðar, þ.e. 1,5 milljarðar kr., muni koma frá atvinnufyrirtækjum. Forsendur þeirrar 
hegðunarbreytingar sem ætlunin að hvetja til virðast vart til staðar auk þess sem gera má ráð fyrir að 
innheimta hans verði óskilvirk. Þar með eru líkur á að skattheimtan fái einungis tekjuöflunarblæ og það 
er afar gagnrýnivert um þessar mundir.

Í a-d-liðum 34. gr. frumvarps til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2020 koma 
fram áform um álagningu sérstaks skatts á flúoraðar gróðurhúsalofttegundir sem notaðar eru í 
kælikerfum (HFC). Slík kælikerfi finnast víða, m.a. í verslunarmiðstöðvum. Nú þegar eru verulegar 
takmarkanir lagðar á innflutning og markaðssetningu HFC og HFC-kerfa sem ætlað er að draga úr 
notkun þeirra, m.a. í ljósi reglugerðar (ESB) nr. 517/2014 en á grundvelli hennar var sett á fót kvótakerfi 
til að draga úr neyslu HFC-efna. Verð slíkra efna fer hækkandi í ljósi þess að leyfð markaðssetning 
slíkra efna á að dragast saman um 79 prósentustig á árabilinu 2015-2030 miðað við tiltekna grunnlínu. 
Markmiðasetningin sem í því felst var afar metnaðarfull og ekki er fyrirséð að unnt sé að ná þeim á 
skemmri tíma. Því er verulega hætt við að atvinnulífið og neytendur muni sitja uppi með skattbyrðina 
næsta áratuginn hið minnsta.
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Sérstakt kolefnisgjald hefur verið lagt á jarðefnaeldsneyti frá árinu 2010. Skattlagning kolefnis í 
jarðefnaeldsneyti hefur hins vegar tíðkast um langa hríð í formi tolla og síðar vörugjalda. Þegar litið er 
til virkrar skattlagningar kolefnis, í formi almenns vörugjalds á bensín, bensíngjalds, olíugjalds og 
kolefnisgjalds, fæst sú niðurstaða að innlend skattlagning kolefnis í jarðefnaeldsneyti sé afar há í 
alþjóðlegum samanburði. Tenging skattbyrðarinnar við losun og þar með eldsneytiseyðslu í samgöngum 
hefur haft töluverða virkni en sá árangur hefur hins vegar náðst vegna þess að neytendur geta breytt 
kauphegðun sinni, þ.e. þeim standa aðrir kostir til boða í formi nýrra og eyðslugrennri ökutækja sem 
ganga fyrir jarðefnaeldsneyti eða nýorkuökutækja. En kolefnisgjald er ekki aðeins lagt á 
jarðefnaeldsneyti sem nýtt er á ökutæki heldur einnig á skip, þ. á m. fiskiskip. Samkvæmt upplýsingum 
SVÞ er geta sjávarútvegsfyrirtækja til að draga enn frekar úr losun hins vegar takmörkuð um þessar 
mundir. Eftir áramótin mun sjávarútvegurinn því bera skattbyrði í formi kolefnisgjalds sem nemur 
verulegum fjárhæðum en hefur verulega takmörkuð tök á að lækka þá byrði með breyttri 
eldsneytisnotkun. Þegar litið er til þess að íslenskur sjávarútvegur selur afurðir sínar á alþjóðlegum 
markaði er ljóst að staða greinarinnar í alþjóðlegri samkeppni mun fara versnandi vegna 
kolefnisgjaldshækkunarinnar. Að mati SVÞ er tilefni til að hafa áhyggjur a f  afleiðingunum enda hefur 
gengi sjávarútvegsins áhrif á velsæld á Íslandi.

Á vettvangi SVÞ hafa heyrst óánægjuraddir þess efnis að það sé verulega ógagnsætt hvað verði um þá 
fjármuni sem hið opinbera aflar með skattlagningu kolefnis og annarra grænna skatta. Samtökin komast 
því ekki hjá því að taka undir með OECD sem hefur bent íslenskum stjórnvöldum á að láta tekjur af 
skattlagningu kolefnis renna aftur til til atvinnulífs og neytenda.1

Samtökin munu gera nánari grein fyrir afstöðu sinni til umhverfisskatta í umsögn til efnahags- og 
viðskiptanefndar.

Úrvinnslugjald

Tekjur af úrvinnslugjaldi eru tilgreindar sem skatttekjur á bls. 20. Gert er ráð fyrir að tekjurnar nemi 
2.038,2 millj. kr. árið 2019 en rekstrarframlög nema 2.045,8 millj. kr. að teknu tilliti til 98 millj. kr. 
áætlunar um aukningu á innheimtu úrvinnslugjalds á líðandi ári. Hafa ber í huga að skv. 19. gr. laga um 
úrvinnslugjald, nr. 162/2002, renna tekjur af úrvinnslugjaldi, þ.m.t. vaxtatekjur, óskiptar til 
Úrvinnslusjóðs að undanþegnu 0,5% umsýslugjaldi til ríkissjóðs.

Til grundvallar starfsemi Úrvinnslusjóðs liggur samkomulag atvinnulífsins og hins opinbera um rekstur 
kerfis sem hvetja á til úrvinnslu úrgangs fyrir tilstilli efnahagslegra hvata. Í samkomulaginu felst að 
ríkissjóður sé um vörslu sjóðsins og greiði sjóðnum vexti a f inneign eða sjóðurinn greiði ríkinu vexti ef 
innistæða væri neikvæð. Skuldbindingar stjórnvalda á vettvangi EES-samningsins hafa kallað á að 
tilteknum úrvinnslumarkmiðum verði náð, þ.e. að tiltekið hlutfall úrgangs í tilteknum flokkum verði 
endurunnið. Úrvinnslusjóður hefur tekist á hendur svokallaða framlengda framleiðendaábyrgð sem 
öðrum kosti félli á íslensk fyrirtæki. E f litið er til fyrirkomulags í Evrópu er íslenska fyrirkomulagið 
frávik þar sem Evrópsk fyrirtæki bera jafnan sjálf ábyrgð á rekstri kerfisins. Til að ná fram 
stærðarhagkvæmni í litlu hagkerfi var sú leið farin á Íslandi að verkefnið var sett í hendur opinberrar 
stofnunar, Úrvinnslusjóðs, en til að tryggja honum sjálfstæði hefur hann notið sérgreindra tekna sem

1 OECD Economic Surveys Iceland September 2019, bls. 35:„To address distributional concerns, to avoid an 
unwarranted increase in the tax burden and to overcome political economy obstacles, CO2-tax proceeds could 
partially or fully be reimbursed to businesses and citizens, as done in Switzerland. “
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alfarið renna til þess að ná úrvinnslumarkmiðum auk þess sem atvinnulífið skipar meiri hluta stjórnar 
sjóðsins.

Frá setningu laga um opinber fjármál hafa fjármál sjóðsins verið í uppnámi og hefur stjórn sjóðsins ekki 
geta áritað ársreikninga frá árinu 2016. Ástæðan er sú að tekjur af úrvinnslugjaldi eru nú alfarið færðar 
sem tekjur ríkissjóðs og samsvarandi fjárheimild er að finna í fjárlögum. Í því ljósi hefur uppgjöri sautján 
sjálfstæðra sjóða í vörslu Úrvinnslusjóðs í framkvæmd verið breytt. Þar með gegnir ríkið ekki lengur 
einvörðungu hlutverki innheimtuaðila teknanna heldur hefur það í raun yfirtekið sjóðinn. Raunveruleg 
hætta er á að fyrirkomulagið fari í bága við ákvæði Evrópugerða á sviði úrgangsmála enda má segja að 
hið opinbera hafi yfirtekið ábyrgð framleiðenda á söfnun og endurvinnslu tiltekinna vara. Frá því í 
desember 2017 hafa átt sér stað samskipti við fjármála- og efnahagsráðuneytið og reikningsskilanefnd 
vegna tekjufærslu úrvinnslugjalds en niðurstaða þeirra liggur enn ekki fyrir.

Flutningsjöfnunargjald á olíuvörur

Í lið 114.2.5.5 á bls. 20 er áætlað að skatttekjur af svokölluðu flutningsjöfnunargjaldi á olíuvörur muni 
nema 392,2 millj. kr. á næsta ári. Í þessu samhengi telja SVÞ rétt að benda á að fjárhæðir gjaldsins eru 
ekki ákveðnar með lögum heldur hefur ákvörðunartaka um þær verið framseld til Byggðastofnunar og 
stjórnar flutningsjöfnunarsjóðs. Þá eru viðmið fjárhæðanna nokkuð óljós, þ.e. miða á fjárhæðirnar við 
að tekjur af gjaldinu nægi til að greiða flutningskostnað á því magni af framangreindum olíuvörum sem 
flytja þarf frá næstu innflutningshöfn eða olíuhöfn til þeirra olíuhafna eða útsölustaða sem jöfnun 
flutningskostnaðar nær til svo að fullnægt verði eftirspurn eftir þeim olíuvörum sem dreift er þaðan. Á 
vettvangi SVÞ hefur verið lýst áhyggjum a f því hvort fyrirkomulagið samræmist ákvæðum 40. og 77. 
gr. stjórnarskrár.

Gjaldtaka á ferðamenn

Í lið 114.4.8 á bls. 20 koma fram veruleg óræð áform um umtalsverða skattheimtu fyrir álagningu 
einhverskonar skatta á ferðamenn sem áætlað er að skili 2,5 milljarða kr. tekjum í ríkissjóð á næsta ári. 
A f umfjöllun á bls. 109 verður ráðið að lögfesting skattsins hefur ekki átt sér stað. Engin áform um slíka 
skattlagningu er að finna á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar og umfjöllun um hann í greinargerð 
frumvarpsins er verulega misvísandi en þar segir m.a.

Jafnframt er gert ráð fyrir 2,5 ma.kr. tekjum af gjaldtöku á ferðamenn í samræmi við forsendur 
tekjuáætlunar í fjármálaáætlun fyrir næstu fimm árin, sem Alþingi samþykkti í júní sl. Nýleg áföll 
og óvissa um þróun atvinnugreinarinnar gætu gefið tilefni til þess að þau áform yrðu tekin til 
endurskoðunar í meðferð þingsins á fjárlagafrumvarpinu.

Engar nánari skýringar virðast hafa komið fram í 1. umræðu um frumvarpið en í 1. umræðu um 2. mál, 
hinn 17. september sl., sagði fjármála- og efnahagsráðherra m.a. eftirfarandi:

Það er rétt að í fjármálaáætlun hefur verið gert ráð fyrir því á undanförnum árum að einhvers konar 
útfærsla á komu- eða brottfarargjöldum, eða einhvers konar önnur útfærsla, eins og við snertum 
aðeins á í stjórnarsáttmálanum, kæmi inn á tekjuhliðina og er það ein af undirliggjandi forsendum 
heildarfjárhæðarinnar. Við erum ekki komin með neina útfærslu og enga endanlega ákvörðun um 
það hvort ráðist verður í slíka gjaldtöku. Við höfum í augnablikinu áhyggjur af stöðunni í 
ferðaþjónustu. Ég gæti í því sambandi t.d. bent á gríðarlega mikinn halla í rekstri Icelandair á fyrri 
hluta þessa árs og er nokkuð ljóst að varla er hægt að bæta álögum á farmiðann við þessar aðstæður.
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Það sem við viljum fyrst og fremst gera er að standa við afkomumarkmið. Við horfum til 
heildartekjuliðarins og heildargjaldaliðarins, við birtum og ræðum undirliggjandi forsendur. Það er 
hárrétt ábending hjá hv. þingmanni að slík gjaldtaka — aflandi gjaldtaka, eins og gjaldtaka almennt 
er — var undirliggjandi forsenda. Það má segja að það felist í því ákveðin yfirlýsing að koma ekki 
með tillögu að slíkri gjaldtöku við framlagningu frumvarpsins en úrslitastund varðandi þessar 
undirliggjandi forsendur verður í raun fyrst þegar við fáum nýja þjóðhagsspá og uppreiknum tekju- 
og gjaldahliðina. Þá munum við þurfa að meta: Erum við í þörf til að gera frekari ráðstafanir og 
erum við í aðstöðu til þess að fylgja eftir þessum undirliggjandi forsendum? Í augnablikinu erum 
við ekki að gera ráð fyrir því að slík gjaldtaka verði innleidd.

Þarna þykir SVÞ slegið úr og í varðandi áform um sérstaka skattlagningu ferðaþjónustu sem er afar 
óheppilegt. Verður jafnvel ekki betur séð en að þjóðhagspá að vetri, sem verður birt 1. nóvember nk., 
geti ráðið úrslitum um skattbyrði ferðaþjónustunnar á næsta ári. Að mati samtakanna verður hvorki hjá 
því komist að líta til þeirrar óvissu sem ríkir um þessar mundir um ferðaþjónustu né annarra óvissuþátta, 
s.s. þróun efnahagsumhverfis í okkar helstu viðskiptalöndum. Alþjóðleg samkeppnisstaða 
ferðaþjónustunnar er mjög erfið og mun versna verði áformin að veruleika. Að mati SVÞ getur það í 
raun vart komið til greina að bæta sérstökum álögum á greinina.

Tollar

Gert er ráð fyrir því í lið 115.1 á bls. 20 að tollar og önnur aðflutningsgjöld muni nema 3.366,2 millj. 
kr. á árinu 2020. SVÞ vilja minna á það hagræði sem fengist hefur af niðurfellingu tolla á iðnaðarvörur 
sem m.a. var gerð grein fyrir með mynd á bls. 25 í tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 
2020-2024.

Mynd 1: Meðaltollprósentur árið 2017.

Í þessu samhengi vilja SVÞ benda á að enn eru tollar á landbúnaðarvörur í 1.-24. kafla tollskrár afar 
háir og nema allt að 300% virkum tolli í sumum tilvikum. Meðaltal virkra bestukjaratolla frá 2018 má 
sjá á mynd 2, annars vegar meðaltal allra tolla og hins vegar tolla á vörur í 1.-24. kafla tollskrár.

Mynd 2: Meðaltal virkra bestukjaratolla 2018.
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(Heimild: Alþjóðaviðskiptastofnunin)

Með svo háum tollum á vörur í 1.-24. kafla tollskrár er óskilvirkum framleiðsluháttum viðhaldið á 
kostnað fyrirtækja og neytenda. Það er í raun sárgrætilegt þegar haft er í huga að geta íslenskra 
framleiðenda og gæði framleiðslu eiga í mörgum tilvikum að geta tryggt viðvarandi framleiðslu hér á 
landi. Þó áætlaðar tolltekjur geti ekki talist verulegar, a.m.k. í sögulegu samhengi, endurspegla þær að 
nokkru viðleitni hins opinbera til að viðhalda starfsemi þar sem framleiðni er takmörkuð bæði vegna 
náttúrulegra aðstæðna og í ljósi þess að hún þarf að takmörkuðu leyti að takast á við samkeppni erlendis 
frá.

Tryggingagjald

Nokkuð rækilega er gerð grein fyrir áformum um lækkun tryggingagjalds í frumvarpinu. SVÞ fagna 
þeim áformum en hvetja stjórnvöld til að hækka lækkunartakt gjaldsins. Vísast að öðru leyti til 
umfjöllunar um áformin í umsögn samtakanna um þingsályktunartillögu um fjármálaáætlun áranna 
2020-2024.

Breytt áform um lækkun sérstaks skatts á fjármálafVrirtæki

A f myndinni á bls. 110 að dæma er bankaskattur er einn stærsti skattstofn ríkissjóðs. Á bls. 111 er áætlað 
að tekur af honum nemi 10,5 milljörðum kr. árið 2020 en lækkunarfasi eigi sér stað á árunum 2021- 
2024 í stað 2020-2023 eins og boðað hafði verið í eldri áformum (sjá einnig þskj. 4 í 4. máli). Að mati 
SVÞ getur það ekki talist skynsamlegt að seinka lækkun skattsins. Fyrir það fyrsta verður að hafa í huga 
að lög um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki, nr. 155/2010 höfðu m.a. þann tilgang að afla ríkinu tekna 
til að mæta kostnaði vegna bankahrunsins. Sá kostnaður er hins vegar þegar genginn til baka. Í öðru lagi 
hafði sú hækkun á skatthlutfalli sem var lögfest með 20. gr. laga nr. 139/2013 þann sérstaka tilgang að
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fjármagna svokallað leiðréttingu verðtryggða fasteignaveðlána og hún er um garð gengin. Í þriðja lagi 
sitja fyrirtæki og einstaklingar uppi með skattbyrðina í formi lakari lánakjara en ella. Á tímum þar sem 
útlánavilji og samkeppnisstaða bankakerfisins virðist fara þverrandi og áform eru upp um sölu 
eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum væri æskilegra að hraða lækkun skattsins ef eitthvað er.

Verður nú vikið að tveimur þáttum sem einvörðungu snerta frumvarpið með óbeinum hætti en skipta 
verulegu mál fyrir aðildarfyrirtæki SVÞ.

Fasteignaskattur

Á bls. 189 koma fram áform um endurskoðun á aðferðarfræði við fasteignamat í þeim tilgangi að tryggja 
betra samræmi í matinu og auka jafnræði skatta og gjalda sem á því grundvallast. Fasteignaskattur er 
gjaldstofn sveitarfélaga og endurspeglast því eðli máls samkvæmt ekki í tekjuyfirliti frumvarpsins. Hins 
vegar er bæði fyrirkomulag skattlagningarinnar sem og fyrirkomulags fasteignamats, sem er skattstofn 
fasteignaskatts, á ábyrgð samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og því getur það skipt sköpum ef gerðar 
verða breytingar á matsforsendum fasteignamats.

Undanfarin ár hafa breytingar á fasteignamati komið fram í verulegum hækkunum á fasteignaskatti. 
Fasteignamat er gangverð, umreiknað til staðgreiðslu, sem ætla má að eignin hefði haft í kaupum og 
sölum í febrúarmánuði. Á tímum hækkandi fasteignaverðs fer fasteignamat því hækkandi. Þannig 
hækkaði t.d. fasteignamat atvinnuhúsnæðis 2020 um 6,1% að meðaltali á milli ára, 5,9% á 
höfuðborgarsvæðinu og 9,3% á landsbyggðinni, á sama tíma og efnahagshorfur eru háðar mikilli óvissu. 
Á tímabilinu 2016-2020 hafa fasteignaskattar hækkað í krónum talið um 38-43%. Á sama tíma hefur 
vísitala neysluverðs hækkað um 9,8% og byggingarvísitala um 14,1%. Er svo komið að fasteignaskattar 
nema í sumum tilvikum allt að 18% af tekjum fyrirtækja í fasteignarekstri. Fasteignaskattar eru þannig 
orðnir verulega þung kostnaðarbyrði í rekstri fyrirtækja og farnir að þrýsta verulega upp verðlagi, t.d. í 
gegnum leiguverð atvinnuhúsnæðis sem endurspeglast í verðlagningu vöru og þjónustu.

Að mati SVÞ er veruleg þörf á að endurskoða samspil fasteignamats og fasteignaskatts e.t.v. að 
viðhöfðum samanburði við fyrirkomulag slíkrar skattlagningar í nágrannaríkjunum.

Samkeppnishæfni

SVÞ fagna þeirri áherslu sem ríkisstjórnin, og þá ekki síst ferðamála-, iðnaðar og nýsköpunarráðherra, 
leggja á að auka samkeppnishæfni atvinnulífsins með því að draga eftir fremsta megni úr 
stjórnsýslubyrði. Samtökin hafa verulegar væntingar til þess að unnið verði með virkum hætti úr 
niðurstöðum samkeppnismats OECD í ferðaþjónustu og byggingarstarfsemi og vænta þess að af því 
verði dreginn lærdómur sem yfirfæra má á umhverfi annarra atvinnugreina.

Umhverfismál

Í frumvarpinu er rík áhersla lögð á umhverfismál. SVÞ fagna þeirri áherslu en hvetja stjórnvöld til þess 
að móta og upplýsa um fyrirhugaðar aðgerðir eins fljótt og verða má. Aðildarfyrirtæki SVÞ hafa sýnt 
verulegan metnað þegar að umhverfismálum kemur enda kalla neytendur í ríkum mæli eftir því að 
fyrirtæki sýni ábyrgð í verki og verðlauna þau fyrirtæki sem standa sig hvað best.

Að lokum

Virk efnahagsstjórn sem gefur Seðlabankanum færi á að stýra peningamálum með skilvirkum hætti er 
afar mikils virði. Þróun efnahagsmála undir ríkjandi óvissu getur skapað ýmsar áskoranir. SVÞ telja að
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stjórnvöld eigi að undirbúa sig fyrir mögulega óvissutíma með áherslu á að geta beitt frekari 
skattlækkunum til þess að viðhalda æskilegu atvinnustigi og örva eftirspurn. Þar ættu hraðari lækkun 
tryggingagjalds og lækkun tolla að koma sterklega til greina. Lækkun tryggingagjalds styrkir 
rekstrargrundvöll fyrirtækja og lækkun tolla getur gagnast neytendum og þá helst barnafjölskyldum og 
hinum tekjulægri enda mundi hún hvað helst koma fram í verði matvæla. Lagfæringar á fasteignamati 
ættu jafnframt að lenda ofarlega á forgangslistanum.

Virðingarfyllst, 

f.h. SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu

Andrés Magnússon Benedikt S. Benediktsson
framkvæmdastjóri lögfræðingur
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