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Mál: Umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 82/2008, um 
almannavarnir o.fl. (efling netöryggissveitarinnar). 
 
Samtök atvinnulífsins mótmæla því að lagður verði skattur, s.k. netöryggisgjald, á veltu 
tiltekinna tegunda fyrirtækja eins og gerð er tillaga um í frumvarpsdrögunum. Skatturinn á 
að renna í ríkissjóð og er ótengdur rekstri netöryggissveitar. Nauðsynlegt er að ákvæði 
frumvarpsins um s.k. netöryggisgjald falli brott. Samtökin telja einnig nauðsynlegt að lækka 
veltutengd gjöld fjarskiptafyrirtækja og fleiri til Póst- og fjarskiptastofnunar enda er verið að 
færa verkefni frá stofnuninni og helst ætti að afnema þessi gjöld með öllu. 
 
Samtökin gera ekki athugasemdir við ákvæði frumvarpsdraganna um stofnun 
netöryggissveitar hjá Ríkislögreglustjóra og að ráðherra sé gert að setja reglugerð um 
starfsemi sveitarinnar. Þessi ákvæði eiga vel heima í lögum um almannavarnir nr. 82/2008. 
 
Almannavarnir 
Í lögum um almannavarnir eru markmið þeirra skilgreind „…til að takast á við afleiðingar 
neyðarástands, sem kann að ógna lífi og heilsu almennings, umhverfis og/eða eignum.“ 
Jafnframt að „…undirbúa, skipuleggja og framkvæma ráðstafanir sem miða að því að koma í 
veg fyrir og takmarka, eftir því sem unnt er, að almenningur verði fyrir líkams- eða 
heilsutjóni, eða umhverfi eða eignir verði fyrir tjóni, af völdum náttúruhamfara eða af 
mannavöldum, farsótta eða hernaðaraðgerða eða af öðrum ástæðum og veita líkn í nauð og 
aðstoð vegna tjóns sem hugsanlega kann að verða eða hefur orðið.” 
 
Almannavarnir eru því eins og orðanna hljóðan gefur til kynna reknar í þágu almennings í 
landinu. Með fyrirhuguðu s.k. netöryggisgjaldi er mörkuð ný stefna þar sem lagður er 
sérstakur skattur á fá fyrirtæki til að tryggja öryggi samfélagsins. Þetta er vissulega 
athyglisvert og sú spurning hlýtur að vakna hvort í undirbúningi séu sérstakir skattar til að 
bregðast við annars konar vá sem steðjað getur að samfélaginu eða til að standa undir 
kostnaði við löggæslu almennt. Hverjir skyldu þurfa að greiða gjald til að verjast 
hugsanlegum flugránum eða almennum hryðjuverkum? Eða er ríkið að gefast upp á að halda 
uppi öryggisvörnum fyrir almenning í landinu með hluta af þeim 700 milljörðum króna sem 
ætlað er að renni í ríkissjóð á árinu 2016. 
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Um skattheimtu ríkisins af fyrirtækjum 
Á undanförnum árum hefur hlutur fyrirtækja í skatttekjum ríkisins farið sífellt vaxandi. Árið 
2013 voru beinar skattgreiðslur fyrirtækja um 24% af tekjum ríkissjóðs en verða nærri 30% af 
tekjum ársins 2016 samkvæmt fjárlagafrumvarpinu. Beinar skattgreiðslur fyrirtækjanna 
hækka úr 141 milljarði króna 2013 í 205 milljarða árið 2016 eða um 64 milljarða króna. Á 
sama tíma lækka skattgreiðslur einstaklinga sem hlutfall af tekjum ríkissjóðs. 

Þessi þróun er sýnd á myndinni hér fyrir neðan. 

 

Í frumvarpsdrögunum er lagt til að lagt verði s.k. netöryggisgjald á tiltekna flokka fyrirtækja 
sem ætlað er að hefði skilað ríkissjóði 180 mkr. tekjum á árinu 2014. Samtökin telja þessa 
tölu vanáætlaða og að líkur séu á að skatturinn geti skilað tvöföldum tekjum til ríkissjóðs 
miðað við það sem gefið er upp í frumvarpsdrögunum. 

Engin tengsl eru milli s.k. netöryggisgjalds og framlaga ríkissjóðs til eflingar netöryggis í 
landinu. Þau framlög munu einungis ráðast af ákvörðun Alþingis í fjárlögum hvers árs. Þessi 
skattákvæði eiga alls ekki heima í lögum um almannavarnir og stinga alveg í stúf við lögin að 
öðru leyti.  

Samtök atvinnulífsins telja mikilvægt að skattkerfið sé einfalt og byggi á fáum gagnsæjum og 
einföldum skattstofnum. Fyrirhugað s.k. netöryggisgjald gengur þvert á þá stefnu, flækir 
skattkerfið, eykur skriffinnsku og kostnað. 



 

Gjaldskyldir aðilar  
Í frumvarpdrögunum er lagt til að „(r)ekstraraðilar mikilvægra samfélagslegra innviða skulu 
greiða sérstakt gjald, netöryggisgjald…“ og síðan eru talin upp fjarskiptafyrirtæki, veitur og 
orkufyrirtæki, fjármálafyrirtæki og flugleiðsögufyrirtæki. Athygli vekur að það eru einungis 
sumir samfélagslega mikilvægir innviðir sem rata inn á þessa upptalningu. Upptalningin 
virðist nánast tilviljanakennd og enginn sérstakur rökstuðningur sem fylgir hverjum flokki. 
Ekki er minnst á þá sem reka vegi, gatnakerfi, hafnir, olíufyrirtæki, brýr, vita, skóla, flugvélar, 
sjúkrahús og flugvelli svo dæmi séu tekin. Skyldi netöryggi ekki skipta þessa aðila máli? 
 
Skattar á atvinnulífið finna sér beina leið inn verð á vörum og þjónustu. Skattar á veitu- og 
orkufyrirtæki hækka orkuverð til almennings og fyrirtækja, skattar á banka hækka vexti og 
gjöld á fjarskiptafyrirtæki hækka gjaldskrár þeirra. Nýtt s.k. netöryggisgjald er því liður í að 
viðhalda hér á landi endalausri hringrás verðbólgu, krafna um hækkun launa og 
gengisfellinga. 
 
Markaðir tekjustofnar og s.k. netöryggisgjald 
Það hefur verið stefna fjárveitingavaldsins að undanförnu að fækka eða afnema markaða 
tekjustofna þannig að sértækir skattar sem upphaflega voru ætlaðir til afmarkaðra verkefna 
renni í ríkissjóð og að það sé ákveðið í fjárlögum hversu miklir fjármunir renni til hinna 
afmörkuðu verkefna. 
 
Samtök atvinnulífsins telja nauðsynlegt að samhliða því sem rofin eru tengsl milli markaðs 
tekjustofns og fjárframlaga verði hinn sértæki skattur lagður af. Þannig verður unnt að 
einfalda skattkerfið, gera það gagnsærra og fækka gjöldum. Kostnaður við skattkerfið lækkar 
bæði hjá skattheimtumönnum og fyrirtækjunum. 
 
Í frumvarpsdrögunum sem hér eru til umfjöllunar er gert ráð fyrir að leggja á sérstakt s.k. 
netöryggisgjald á veltu tiltekinna fyrirtækja. Ekki er gert ráð fyrir neinni tengingu gjaldsins og 
þess fjármagns sem renna á til netöryggissveitar ríkislögreglustjóra. 
 
Í lögum um Póst- og fjarskiptastofnun nr. 69/2003 er fjarskiptafyrirtækjum gert að greiða til 
stofnunarinnar 0,38% af veltu og póstrekendur greiða 0,34% af veltu til stofnunarinnar. Þessi 
hlutföll voru áður 0,30% og 0,25% en voru hækkuð með lögum nr. 62/2012 til þess að standa 
undir rekstri netöryggissveitarinnar sem þá var sett á laggirnar hjá Póst- og 
fjarskiptastofnuninni. 
 
Í frumvarpsdrögunum er gert ráð fyrir að lækka gjald fjarskiptafyrirtækja til þess sem það var 
fyrir hækkunina 2012 en ekki er gert ráð fyrir breytingu á gjöld póstrekenda. Bent er á að 
fjárhagur Póst- og fjarskiptastofnunar virðist mjög rúmur og er stofnunin rekin með tuga 
milljóna króna hagnaði á ári hverju. Í frumvarpsdrögunum eru ekki fjallað um hvers vegna 
ekki er lögð til lækkun á gjaldi póstrekenda. 
 
Samtökin telja eðlilegt að þar sem verið er að endurskoða gjaldheimtuna verði alfarið 
afnuminn markaður tekjustofn Póst- og fjarskiptastofnunarinnar og veltutengd gjöld á 
fjarskiptafyrirtæki og póstfyrirtæki afnumin með öllu. Það er enda í samræmi við markaða 
stefnu fjárveitingavaldsins. 



 

 
Samtökin telja einnig mikilvægt að hraða vinnu við sameiningu Póst- og 
fjarskiptastofnunarinnar og Samkeppniseftirlitsins sem að mörgu leyti sinna hliðstæðum 
verkefnum.    
 
Að lokum 
Samtök atvinnulífsins skora á innanríkisráðuneytið að leggja á hilluna allar hugmyndir um s.k. 
netöryggisgjald og aðrar skattahugmyndir sem tengjast því að halda uppi eðlilegri löggæslu í 
landinu og tryggja öryggi almennings. 
 
 
Virðingarfyllst, 
 

 
Pétur Reimarsson, 
forstöðumaður samkeppnishæfni 
 
  


