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Efni: Umsögn um frv. um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta og
gjöld, 667. mál

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 15. apríl sl., þar sem óskað var 
eftir umsögnum um ofangreint frumvarp. Beðist er velvirðingar á því að umsögn er 
send eftir að frestur er liðinn.

Áhrif frumvarpsins á sveitarfélögin

Það mun hafa jákvæð áhrif á útgjöld sveitarfélaga að í samræmi við samkomulag 
ríkisins við aðila vinnumarkaðarins lækkar tryggingagjald úr 5,90% í 5,40%. Bein 
samanlögð útgjöld A- og B- hluta sveitarfélaga lækka af þessari ástæðu um u.þ.b. 760 
milljónir króna á ársgrundvelli. Þar sem gert er ráð fyrir því að 1. gr. frv. taki gildi við 
samþykkt laganna má vænta þess að útgjöld sveitarfélaga á yfirstandandi ári lækki um 
nærri 400 milljónir króna. Sambandið styður eindregið þá breytingu sem fram kemur í 
1. gr. frumvarpsins.

Heildaráhrif frumvarpsins á afkomu ríkissjóðs eru metin neikvæð um 3,1 ma. kr. á 
árinu 2016 og 6,3 ma. kr. á árinu 2017. Jöfnunarsjóður sveitarfélaga fær 2,355% af 
innheimtum skatttekjum ríkisins á ári hverju. Má gera ráð fyrir að tekjur sveitarfélaga í 
gegnum jöfnunarsjóð lækki um 75 milljónir króna á árinu 2016 og um 150 milljónir 
króna á árinu 2017, verði frumvarpið að lögum.

Brottfall samsköttunarheimildar í 1. mgr. 66. gr. laga um tekjuskatt, sbr. 3. og 5. gr.

í umsögn sambandsins frá 8. október 2015 um frumvarp til laga um forsendur fjárlaga 
fyrir árið 2016 voru gerðar athugasemdir við áform um að við afnám miðþreps í 
tekjuskatti yrði jafnframt felld brott heimild til samsköttunar þegar hjón og 
sambúðarfólk eru í mismunandi skattþrepi tekjuskatts.

Sömu áform eru nú komin fram að nýju, sbr. 3. og 5. gr. frumvarpsins. í ítarlegri og vel 
rökstuddri umsögn KPMG um frumvarpið eru rakin dæmi um þau áhrif sem þessi 
breyting mun hafa á skattbyrði heimila þar sem annar makinn aflar mikils meirihluta 
atvinnutekna heimilisins. Þar kemur fram að mismunur í skattbyrði byrjar að koma 
fram við 8,4 milljóna króna samanlagðar tekjur hjóna og eykst línulega að 16,8 
milljóna króna samanlögðum tekjum. Fyrir hjón sem eru við efri tekjumörkin, og annar 
makinn aflar allra tekna heimiIisins, er mismunur á heildarskattbyrði hvers heimilis 
30,8% eða 781 þúsund krónur.

Ef heimild til þess að færa allt að helmingi ófyllts neðra skattþreps maka milli efra og 
neðra skattþreps þess hjóna, sem aflar meirihluta teknanna, stæði hins vegar óbreytt 
yrði niðurstaðan 15,4% þyngri skattbyrði en á heimilum þar sem makar afla samanlagt

B o r g a r t ú n i  30,  pós t hó l f  81 00,  1 28 R e y k j a v í k ,  s í mi  51 5 4900,  fax 51 5 4903,  s a m b a n d @ s a m b an d . i s , w w w . s a m b a n d .

http://www.samband


<$>

jafnhárra tekna og hafa jafnhá laun. Mismunurinn er þá tæplega 400 þúsund krónur á 
ári.

Hér er um að ræða skattalagabreytingu sem hefur veruleg áhrif fyrir hluta heimila í 
landinu. Hjá barnmörgum fjölskyldum eða þegar annar makinn er óvinnufær getur það 
verið nær óumflýjanlegt að annar makinn sé a.m.k. tímabundið heimavinnandi og 
hinn afli þá mestra eða allra tekna fyrir heimilisreksturinn. Þau heimili munu eftir 
breytinguna bera mun þyngri skattbyrði en heimili með sambærilegar heildartekjur, en 
fram til þessa hefur heimildin nýst vel til þess að jafna að ákveðnu marki skattbyrði 
heimila sem eru með sambærilegar tekjur. Með frumvarpinu er verið að mismuna 
slíkum heimilum en verðlauna þau sem búa við þá stöðu að báðir makar afli tekna 
fyrir heimilið. Alþingi hlýtur að gera kröfur um að slíkar breytingar séu mjög vel 
rökstuddar.

Meginröksemd fyrir breytingunni virðast samkvæmt frumvarpinu vera sú að í henni 
felist einföldun skattkerfisins. í umsögn KPMG er látið að því liggja að hagsmunir 
skattyfirvalda séu í frumvarpinu teknir fram yfir hagsmuni skattgreiðenda en jafnframt 
er tekið fram í umsögn KPMG að ekki sé vitað til þess að framkvæmd samsköttunar 
tekjuskatts hafi valdið verulegum erfiðleikum í framkvæmd. Þar er einnig bent á að 
engin breyting sé hins vegar gerð á samsköttun eignatekna hjóna og sambúðarfólks. 
Slíkar athugasemdir hljóta að þarfnast ítarlegrar skoðunar af hálfu Alþingis.

Með vísan til framangreindra sjónarmiða lýsir sambandið miklum efasemdum um 
ákvæði 3. og 5. gr. frumvarpsins.
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