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Efni: Umsögn BSRB um frumvarp til Iaga um tekjuskatt og eignarskatt, 351. mál, 
skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.

Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að eignarskattur verði felldur niður. Á næsta 
ári, sem yrði síðasta ár sem slíkir skattar yrðu greiddir, er gert ráð fyrir að eignarskattar 
einstaklinga skili tæplega 2,3 milljörðum og eignarskattar lögaðila tæplega 1,5 milljarði í 
ríkissjóð. Samtals nema þessir skattar samkvæmt mati í fjálagafrumvarpi 
ríkisstjómarinnar um 3,8 milljörðum króna. Lækkun tekjuskatts einstaklinga um 4% til 
ársins 2007 má ætla að skerði tekjur ríkissjóðs um rúmlega 20 milljarða króna miðað við 
núverandi reglur og að öðru leyti óbreytt ástand. Afnám hátekjuskattsins skerðir tekjur 
ríkissjóðs um 1,5 milljarð króna. Alls munu þessar skattalækkanir skerða tekjur ríkissjóðs 
um rúmlega 25 milljarða króna.
Þessar skattkerfisbreytingar byggja á þeirri trú stjómvalda að verulegt svigrúm sé til 
skattalækkana og hefur iðulega verið vísað til þess að í vændum sé aukinn hagvöxtur og 
muni hann vega upp á móti lækkun skatthlutfalla. I greinargerð með frumvarpinu er því 
gert ráð fyrir að tekjutap ríkissjóðs verði minna en að framan greinir, að teknu tilliti til 
veltuáhrifa.
Við þetta vilja samtökin gera þrjá almenna fyrirvara:

1) Jafnvel þótt væntingar gengju eftir og að mikill hagvöxtur kunni að verða 
tímabundið í landinu ber að líta á skattkerfisbreytingar til langs tíma og meta þær 
með tilliti til sveiflna í hagkerfmu.

2) BSRB minnir á þá tilhneigingu að mæta tekjutapi ríkissjóðs með niðurskurði i 
velferðarþjónustunni. Yið slíku hefur BSRB varað alvarlega. í þessu sambandi er 
rétt að minna á fjölda velferðarstofnana sem eru i miklu fjársvelti og geta ekki 
veitt þá þjónustu sem samfélagið ætlast til af þeim. Má benda á þrengingar 
Landspítala Háskólasjúkrahúss og heilbrigðisstofnana víðs vegar um landið af 
þessu tilefni. Það er ábyrgðarlaust að lækka skatta áður en hagur þessara stofnana 
hefur verið bættur.

3) BSRB minnir á samhengið á milli skattalækkana og þjónustugjalda, svo sem 
skólagjalda og aukinna álagna á sjúklinga. Þjónustugjöld af þessu tagi auka á 
félagslega mismunun enda er með þessu fyrirkomulagi dregið úr tekjujöfnun í 
samfélaginu.

I lagafrumvarpinu er gert ráð fyrir hækkun á margvíslegum viðmiðunarfjárhæðum til 
næstu þriggja ára í samræmi við almennar umsamdar launahækkanir á almennum
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vinnumarkaði. Samkvæmt spám ijármálaráðuneytisins um þróun verðlags á þessu 
tímabili verður verðbólga meiri en þessar hækkanir og myndu viðmiðunaríj árhæðir rýma 
af þeim sökum. BSRB telur slíkt ekki ásættanlegt.

Hækkun bamabóta er mjög til góðs að mati BSRB enda hafa þær rýmað verulega á 
síðasta hálfum öðrum áratug með reglulegum skerðingum. Enda þótt reynt hafi verið að 
snúa þessari öfugþróun við er langt í land með að bamabætur séu jafii verðmætar nú og í 
byijun tíunda áratugar síðustu aldar.

BSRB getur hins vegar ekki fallist á skerðingu vaxtabóta, en samkvæmt frumvarpinu 
stendur til að lækka hlutfall vaxtagjalda af skuldum til útreiknings á vaxtabótum úr 5,5% 
í 5%. Þá er gert ráð fyrir að ákvarðaðar vaxtabætur á árinu 2005 vegna vaxtagjalda á 
yfirstandandi ári verði 95% af útreiknuðum vaxtabótum. Oeðlilegt er að skerða bætur 
aflturvirkt, en afar mikilvægt er að fólk geti jafiian vitað að hveiju það gengur varðandi 
fjármálaákvarðanir sínar.

Varðandi efhahagslegar forsendur þessara skattkerfisbreytinga skal áréttað það 
sjónarmið, sem áður hefur komið fram hjá BSRB, að á þenslutímum ber að gjalda varhug 
við skattalækkunum því þær eru í sjálfu sér neyslu- og þensluhvetjandi. Hins vegar er þá 
eðlilegt að spurt sé hvort unnt sé að lækka skatta á samdráttartímum þegar þörf er á því 
að ríkisvaldið stuðli að framkvæmdum? Svarið hlýtur að liggja í þeim vamaðarorðum 
sem sögð vom í upphafi, að skattkerfisbreytingar eigi aðeins að gera með langtímaþróun í 
huga. Þrengingar í velferðarstofiiunum landsins og auknar álögur á þá sem síst skyldi 
innan velferðarþjónustunnar gefa ekki tilefni til að ætla að skattalækkanir eigi rétt á sér. 
BSRB er hinsvegar fylgjandi skattkerfisbreytingum sem færa álögur af þeim efhaminni 
yfir á herðar þeirra sem em aflögufærir. Samtökunum hefur ekki gefist tóm til að reikna 
nákvæmlega út áhrif þeirra skattabreytinga, sem hér em lagðar til, á einstaka tekjuhópa 
og em athugasemdir samtakanna því almenns eðlis.
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