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Efni: Umsögn Mannréttindaskrifstofu Íslands um frumvarp til laga um breytingu á lögum um
virðisaukaskatt, lögum um vörugjald og lögum um tekjuskatt. 144. löggjafarþing 2014 - 2015.
Þingskjal nr. 2 - 2. mál.
Mannréttindaskrifstofa Íslands (MRSÍ) hefur ákveðið að taka ofangreint frumvarp til umsagnar.
Frumvarpið inniheldur tillögur að breytingum á lögum um virðisaukaskatt, lögum um vörugjald og
lögum um tekjuskatt.
MRSÍ gerir eftirfarandi athugasemdir;
I. kafli – breyting á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum.
MRSÍ telur að hækkun neðra þreps virðisaukaskatts úr 7% í 12% geti haft veruleg áhrif á þá hópa
samfélagsins sem hafa lægstu tekjurnar. Þessir hópar er margvíslegir og er ljóst að fyrirætlanir um
hækkun barnabóta koma ekki til með að bæta þessa skerðingu nema einum hópi af mörgum. Ákvæði
22. gr. – 25. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu mæla fyrir um rétt hvers einstaklings til þess að lifa
mannsæmandi lífi og skyldu ríkisins til þess að tryggja það að einstaklingur geti með þeim launum
sem hann vinnur sér inn eða með aðstoð ríkisins lifað við félagslegt öryggi og mannsæmandi lífskjör.
Þegar talað er um mannsæmandi lífskjör er átt við fæði, klæði, húsnæði, læknishjálp og nauðsynlega
félagslega þjónustu, aðstoð vegna tekjumissis, sem og rétt til hvíldar og tómstunda.
Í samfélagi okkar í dag hafa margar fjölskyldur nú þegar varla eða alls ekki nægilegt fé til þess að
kaupa mat fyrir alla fjölskyldumeðlimi og má ætla að staða þeirra verði mun erfiðari ef matarverð
hækkar. Þessar fjölskyldur munar um hverja krónu og er ljóst, að ef stjórnvöld telja nauðsynlegt að
hækka skatt á mat- og nauðsynjavöru, verður á móti að koma til meiri aðstoð fyrir þessa tekjulágu
hópa samfélagsins. Einnig verður að tryggja að þessir einstaklingar geti tekið virkan þátt í samfélaginu
en ekki aðeins lifað af.
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f.h. Mannréttindaskrifstofu Íslands
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