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Alþýðusamband íslands hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga 
um tekju- og eignaskatt, skatthlutfall, afnám eignaskatts o.fl., 351. 
mál.

Á fundi sínum þann 24.11.2004 samþykkti miðstjórn ASÍ eftirfarandi 
ályktun um kjara- og skattamál:

„Skattalækkanatillögur ríkisstjórnarinnar gefa til kynna að hún telji 
svigrúm til umfangsmikilla skattalækkana þrátt fyrir stöðuna í 
efnahagslífinu. Miðstjórn Alþýðusambandsins telur skattalækkanir 
jákvæðar, ef tryggt er að þær leiði ekki til aukinnar verðbólgu eða 
veikingar á stoðum velferðarkerfisins.

Verðbólga er í dag langt umfram forsendur kjarasamninga á 
almennum vinnumarkaði. Þær umfangsmiklu skattalækkanir sem nú 
eru boðaðar munu enn auka á hagstjórnarvandann og geta leitt til 
vaxandi verðbólgu á næstu misserum. Gangi það eftir eru forsendur 
kjarasamninga um stöðugleika í efnahagsmálum og kaupmátt launa 
brostnar.

Alþýðusambandið telur að sé svigrúm fyrir hendi hefði átt að nýta 
tækifærið og auka tekjujöfnun í skattkerfinu. Tillögur 
Alþýðusambandsins um meiri hækkun skattleysismarka, lægra 
skattþrep á lágar tekjur og lækkun virðisaukaskatts á matvæli væru 
tekjujafnandi, andstætt tillögum ríkisstjórnarinnar um afnám 
hátekjuskatts, flata lækkun skattprósentunnar og afnám 
eignaskatta.

Veruleg hækkun barnabóta er aftur á móti tekjujafnandi aðgerð og 
fagnar miðstjórn henni. Alþýðusambandið lagði þó til við stjórnvöld, 
að barnabætur yrðu greiddar til 18 ára aldurs f samræmi við 
hækkun sjálfræðisaldurs.
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Alþýðusambandið hefur ítrekað kallað eftir samstarfi við stjórnvöld 
um mótun samþættrar stefnu í efnahags-, atvinnu- og félagsmálum 
en stjórnvöld hafa ekki sýnt vilja til slíks samráðs. ASÍ mun því 
þurfa í samráði við aðildarfélög sín að endurskoða samskiptin."

Til að auðvelda umfjöllun um einstök atriði frumvarpsins verður hér 
á eftir gerð grein fyrir eftirfarandi þáttum; lækkun á 
tekjuskattshlutfalli einstaklinga, hækkun á viðmiðunarfjárhæðum, 
hækkun barnabóta, afnámi eingaskatta einstaklinga og lögaðila, 
breytingum á vaxtabótum, tekjujöfnunarhlutverki skattkerfisins, 
ótta við veikingu grunnstoða velferðarkerfisins og efnahagslegum 
áhrifum frumvarpsins.

1. Lækkun á tekiuskattshlutfalli einstaklinaa
Samkvæmt frumvarpinu verður tekjuskattur einstaklinga lækkaður 
úr 25,75% í 21,75% eða um 4 prósentustig fram til ársins 2007. 
Það er mat hagdeildar ASÍ að tekjur ríkissjóðs verði ríflega 20 
milljörðum lægri árið 2007, þegar breytingarnar verða að fullu 
komnar til framkvæmda, en ef gildandi skattareglur héldust 
óbreyttar. Að auki lækkar tekjuskattur einstaklinga um rúmlega 1,5 
milljarð vegna afnáms hátekjuskattsins, sem þegar hefur verið 
lögfest. Samtals munu tekjur ríkissjóðs af tekjusköttum einstaklinga 
því lækka um 23-24 milljarða m.v. áætlað verðlag ársins 2005. Þá 
hefur ekki verið tekið tillit til veltuáhrifa skattkerfisbreytinganna.
2. Hækkun á viðmiðunarfiárhæðum laaanna

Almennt er gert ráð fyrir því að viðmiðunarfjárhæðir laganna hækki 
í samræmi við almennar launahækkanir kjarasamninga á almennum 
vinnumarkaði. Rétt er að vekja athygli á því að frá því að gengið var 
frá samningum í upphafi þessa árs hafa verðbólguspár hækkað 
verulega. Sé stuðst við verðbólguspá fjármálaráðuneytisins má 
búast við því að verðbólga verði vel yfir umsömdum
launahækkunum. Því er gert ráð fyrir að viðmiðunarfjárhæðirnar
rýrni á tímabilinu til ársins 2007. Á slíkt getur ASÍ ekki fallist.
3. Hækkun á barnabótum

ASÍ fagnar því að stórt skref skuli stigið í að hækka barnabætur og 
draga úr þeim miklu tekjuskerðingum sem einkennt hafa
barnabótakerfið. ASÍ harmar þó að ríkisstjórnin skuli hafa hafnað 
samstarfi við samtökin um útfærslu á breytingum á
barnabótakerfinu en ASÍ hefur lagt þunga áherslu á að barnabætur 
skuli greiddar með börnum og ungmennum til 18 ára aldurs, í 
samræmi við hækkaðan sjálfræðisaldur.



4. Afnám eianaskatta einstaklinaa oa löaaðila

Eignaskattur verður felldur niður frá og með árinu 2005 en áhrifin 
koma ekki fram fyrr en við álagninu skatta árið 2006. Samkvæmt 
frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2005 er gert ráð fyrir að eignaskattar 
einstaklinga skili ríkissjóði um 2,3 milljörðum í tekjur á árinu 2005 
og eignaskattar lögaðila 1,5 milljarði. Samtals má því áætla að 
tekjutap ríkissjóðs verði tæpir 4 milljarðar þegar ákvæðin verða að 
fullu komin til framkvæmda.
5. Brevtinaar á vaxtabótum

Samkvæmt frumvarpinu á að draga úr stuðningi við skuldsettar 
fjölskyldur sem eru að koma sér þaki yfir höfuðið með því að lækka 
hlutfall vaxtagjalda af skuldum úr 5,5% í 5%. ASÍ telur það miður 
og skorar á Alþingi að falla frá þeim áformum.

Einnig er gert ráð fyrir að skerða vaxtabætur vegna vaxtagjalda 
ársins 2004 um 5% þ.e. einungis að greiða 95% af reiknuðum 
vaxtabótum ársins m.v. gildandi reglur. ASÍ telur slíkt með öllu 
óásættanlegt. Ekki er forsvaranlegt að skerða vaxtabætur með 
afturvirkum hætti og koma þannig í bakið á þeim sem gerðu sínar 
fjárhagsskuldbindingar í trausti þess að farið yrði að reglum. 
Breytingar sem þessar eru til þess fallnar að rýra tiltrú almennings á 
stjórnvöldum. ASÍ treystir því að þessi ákvæði muni breytast í 
meðförum Alþingis.
6. Tekiuiöfnunarhlutverk skattkerfisins

Sú leið sem valin hefur verið að lækka tekjuskatt um 4 
prósentustig, afnema hátekjuskattinn og fella niður eignaskatta, 
leiðir til þess að það dregur úr tekjujöfnun skattkerfisins. ASÍ hefur 
ítrekað kallað eftir því að skattkerfið sé notað með markvissari 
hætti til tekjujöfnunar. í því sambandi hefur ASÍ lagt áherslu á að 
virðisaukaskattur af matvælum verði lækkaður og að dregið verði 
meira úr skattbyrði lág- og millitekjuhópa en þeirra tekjuhærri. Slíkt 
má gera með sérstakri hækkun skattleysismarka eða sérstöku 
skattþrepi á lægri tekjur.
7. Ótti við veikinau á arunnstoðum velferðarkerfisins

Að mati Hagdeildar ASÍ munu skattkerfisbreytingarnar leiða til þess 
að árlegar tekjur ríkissjóðs verða um 25-30 milljörðum lægri en skv. 
gildandi reglum, þegar þær verða að fullu komnar til framkvæmda. 
Samkvæmt yfirlýsingum telur ríkisstjórnin að ríkissjóður geti orðið 
af þessum tekjum þar sem spáð er miklum hagvexti á næstu árum 
sem skila muni ríkissjóði auknum tekjum. Það vekur því athygli að 
eftir árið 2006 er gert ráð fyrir að dragi mjög úr hagvexti og að



tekjuafkoma ríkissjóðs verði orðin neikvæð, þegar árið 2007. Hallinn 
ríkisjóðs á síðan að vaxa frekar árið 2008.

ASÍ óttast að versnandi afkoma ríkissjóðs ýti enn frekar undir þá 
óheillavænlegu þróun að gjaldtaka í velferðarkerfinu sé aukin eða 
að griplð verði til niðurskurðar á velferðarútgjöldum. Á slíka þróun 
getur ASÍ aldrei fallist.

8. Efnahaaslea áhrif frumvarpsins

ASÍ hefur áhyggjur af efnahagslegum áhrifum frumvarps til laga um 
tekju- og eignaskatt, skatthlutfall, afnám eignaskatts o.fl.

Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 2005 er gert ráð fyrir að 
aðhaldsstig fjárlagafrumvarpsins sé minna en aðhaldsstig 
ríkisfjármálanna árin 1999 og 2000. Þá var tekjuafgangur ríkissjóðs 
um 2,6% af landsframleiðslu hvort ár. Skv. fjárlagafrumvarpinu er 
gert ráð fyrir að tekjuafgangurinn nemi um 1,6% og samkvæmt spá 
fjármálaráðuneytisins verður tekjuafgangurinn árið 2006 einungis 
1,3%. Rétt er að rifja það upp að árin 1999 og 2000 voru aðstæður 
í efnahagslífinu um margt líkar því sem nú er. Þau ár jókst 
verðbólga mjög og endaði á að fara úr böndunum.

Bæði Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Seðlabankinn hafa lýst yfir sömu 
áhyggjum. Seðlabankinn kynnti 2.12.2004 nýja verðbólguspá þar 
sem gert var ráð fyrir að verðbólguhorfur til næstu tveggja ára 
hefðu versnað verulega. Bankinn lýsti jafnframt sérstökum 
áhyggjum af aðhaldsleysi ríkisfjarmálanna. Til að sporna gegn 
vaxandi verðbólgu boðaði bankinn að stýrivextir yrðu hækkaðir um 
1 prósentustig í næstu viku.

Aðhaldsleysi í ríkisfjármálunum leiðir til hærri stýrivaxta en ella og 
þar með til frekari styrkingar krónunnar til skemmri tíma. Ljóst er 
að til lengri tíma mun það leiða til lakari afkomu heimila og 
fyrirækja og meira atvinnuieysis. Efnahagsstefna sem hefur slíkt í 
för með sér er óhagstæð launafólki, jafnvel þó að hún kunni að leiða 
tii aukins kaupmáttar til skemmri tíma.

F.h. Alþýðusambands íslands

Ólafur Darri Andrason 

Hagfræðingur ASÍ


