
Einföldun neysluskatta og tolla á 
landbúnaðarafurðum  



Einföldun neysluskatta  

• Félag atvinnurekenda hefur lagt það til að  

– Vörugjöld verði afnumin  

– Virðisaukaskattskerfið verið einfaldað  

– Verndartollar á landbúnaðarafurðum verði afnumdir  



Vörugjöld  

• Upphaflega var tilgangur vörugjalda   

– að einfalda tollkerfið og mæta tekjutapi ríkissjóðs vegna 
aðildar að EES-samningnum  

– að leggja gjöld á skýrt afmarkaða vöruflokka  

– að leggja á gjald sem mismunar ekki innlendri 
framleiðslu og innflutningi, þ.e. uppfylla skilyrði EES- 
samningsins  

 

 



Er þetta skýrt afmarkað og gegnsætt??  
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Afnám vörugjalda  

• Félag atvinnurekenda telur skynsamlegt að afnema 
vörugjöld:  

– Það lækkar vöruverð, neytendum í hag 

– Eykur samkeppni og jafnræði 

– Er í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar  

– Takmarkar handahófskennda skattlagningu  



Verndartollar á landbúnaðarafurðum  

• Staðan í dag:  
– Í kringum 12 milljörðum króna er varið í niðurgreiðslur í 

landbúnaði  

 
– Að auki er viðhaldið mjög háum verndartollum á 

innfluttar landbúnaðarafurðir 

 

– Erum skuldbundin gagnvart ESB og WTO að leyfa 
innflutning á tilteknu magni af landbúnaðarafurðum á 
lægri tollum.  



Óskiljanlegir ofurtollar  

• Aðeins einn framleiðandi á Íslandi á frönskum kartöflum  

• Íslensk framleiðsla að miklu leyti úr erlendu hráefni enda 
skortur á íslenskum kartöflum  

• Verndarandlagið er þá hvað??? 

• Íslendingar borguðu um 200 milljónir króna í toll af frönskum 
kartöflum árið 2012 
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Innflutningur heftur  

• Bæði gagnvart WTO og ESB er gert ráð fyrir 
úthlutun á svokölluðum tollkvótum  

• Tollkvótum hérlendis er úthlutað annað hvort með 
almennum hætti eða með útboði  



Annmarkar á báðum kerfum  

• Almenn úthlutun: Innlendir framleiðendur geta 
stýrt því hvort úthlutun eigi sér stað  

– Hið fræga smjörmál  

 

• Úthlutun með útboði: Felur í sér aukna gjaldheimtu  

– Sérstaklega þegar mikil eftirspurn er fyrir hendi  

 

 

 



Kvótaverð sem hlutfall af smásöluverði 
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Íslenska kerfið   

• Dregur úr samkeppni og raskar jafnvægi á milli 
innflytjenda og framleiðenda  

 

• Brýtur í bága við alþjóðlegar skuldbindingar og 
stjórnarskránna  

 

• Viðheldur háu matvælaverði á Íslandi  

 



Það er hægt að gera þetta öðruvísi  

• Ástralía virðast hafa náð mjög góðum árangri 

– Tollar almennt lækkaðir verulega 

– Hefðarréttur.  

 

• Önnur lönd hafa einnig staðið sig betur en Ísland og 
þau lönd sem notast við útboð á kvótum standa sig 
almennt illa í samanburði 

 

 

 



Aðgerðir FA til umbóta  

• FA hefur nú þegar unnið ötullega að þessu máli og 
munum halda því áfram  

– Dómsmál á döfinni eða hafa nú þegar verið höfðuð   

– Ítarlegar tillögur að nýju kerfi í vinnslu  

 

 

 

 

 

 


