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Alþingi
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Reykjavík, 3. desember 2004

Landssambandi eldri borgara og Félagi eldri borgara í Reykjavík hafa borist til 
umsagnar frumvarp til laga um tekjuskatt og eignarskatt og fleira, 351. mál.

Samtökin telja jákvætt að eignaskattur verði afnuminn, það kemur sér vel fyrir 
íbúðaeigendur í lítið skuldsettum íbúðum, hvatt er til að það verði látið koma til 
framkvæmda strax á árinu 2005.

Það er hins vegar lítið samræmi í því að hækka fasteignamat um 14% en 
boða aðeins 3% hækkun fríeignamarks vegna álagningar næsta árs. Það leiðir 
til hækkaðs eignaskatts og annarra fasteignagjalda á því ári.

Samtökin hafa látið gera ítarlega athugun á því hvemig skattlagning 
hefðbundinna tryggingagreiðslna hefur verið að breytast á undanfömum árum.

í ljós hefur komið skv. meðfylgjandi töflum að skattbyrði fólks sem hefur 
meðaltalsgreiðslur frá lífeyrissjóði og fyllstu greiðslur frá almannatryggingum í 
samræmi við það hefur á undanfömum árum þyngst verulega sem hlutfall af tekjum.

Þetta á við hvort sem miðað er við upphafsár staðgreiðslu skatta, 1988 eða það 
viðmið sem forsætisráðherra hefur valið að nota 1995 þegar Framsóknarflokkur hóf 
ríkisstj ómarsamstarf.

Augljóst er einnig af þeim töflum sem fylgja með umsögn þessari að 
breytingar þær sem felast í umræddu frumvarpi munu ekki gagnast þessu 
láglaunafólki, nema að óvemlegu leyti til að draga úr þeirri skattþyngingu sem orðið 
hefur á undanfömum ámm.

Landssamband eldri borgara og Félag eldri borgara í Reykjavík era sammála 
um að sú leið sem ríkisstjómin hefvir valið til þess að verja árlega um 22 milljörðum 
króna til skattabreytinga þjóni ekki þeim tilgangi að jafna kjör í landinu, eða stuðla að 
aukinni velferð.

Þessum fjármunum, ef á lausu liggja, væri með mörgum öðrum hætti betur 
varið í þeim tilgangi, t.d. með því að hækka skattleysismörk meira eða með því að 
verja verulegum hluta fjármunanna til þess að lækka eða fella niður virðisaukaskatt á 
matvæli.

Samtökin mæla því eindregið gegn því að umrætt frumvarp verði samþykkt í 
núverandi mynd.

P.s. Hjálagt fylgir fréttatilkynning samtakanna um málið dags. 24. nóvember sl.
Einnig ívitnaðar töflur um skattþyngingu á tryggingagreiðslur á undanfömum árum og mat á áhrifum 
skattalagabreytingana á rauntekjur tryggingaþega.

Virðingarfyllst,

F.h Landssambands eldrjJxjrgara
í
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Benedikt Davíðsson
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Fréttatilkynning frá Landssambandi 
eldri borgara og Félagi eldri borgara í 

Reykjavík 24. nóvember 2004

Skattafrumvarp ríkisstiórnarinnar:

Gleymir eldri borgurum og ein- 
staklingum með lágar tekiur

Kaupmáttur ráðstöfunartekna eldri borgara hækkar aðeins um 
9,3%, ekki 55% eins og ríkisstjórnin talar um

Fulltrúar ríkisstjórnarinnar segja að kaupmáttur ráðstöfunartekna muni aukast 
um 55% frá árinu 1995 til loka kjörtímabilsins 2007 miðað við skattatillögur 
ríkisstjórnarinnar. Þetta á ekki við um stóran hluta eldri borgara. Þar er 
hækkunin aðeins 9,3 %•

Um tíu þúsund eldri borgarar eru með um og undir 110.000 kr. á mánuði með 
greiðslum almannatrygginga skv. skattframtölum þ.e. um þriðjungur alls hópsins. Það 
er þessi hópur sem hefur farið illa út úr þróun undanfarinna ára *. Þannig fær 
ellilífeyrisþegi með 45.860 kr. úr lífeyrissjóði, grunnlífeyri, fulla tekjutryggingu en 
engan tekjutryggingarauka en það gerir með eingreiðslum 64.860 kr. Samtals eru 
tekjur hans því 110.500 kr. á mánuði árið 2004.

Ljóst er að þrátt fyrir að kaupmáttur þessa ellilífeyrisþega muni hækka um 12,2% á 
tímabilinu 1995 til 2007 mun kaupmáttur ráðstöfunartekna hans (kaupmáttur 
eftir skatta) aðeins hækka um 9,3% miðað við þessar forsendur. Þetta er langt frá 
þeirri 55% hækkun kaupmáttar ráðstöfunartekna sem stjómvöld tala nú um í 
íjölmiðlum.

Þetta gerist vegna þess að skattleysismörkin hafa lækkað að raungildi sem leiðir til 
hærri skattbyrði hinna tekjulægri þrátt fyrir fyrirhugaða lækkun skattprósentu.

Skattleysismörkin ættu í dag að vera rétt um 100.000 kr. (em 71.270 kr. í dag) og um 
110.700 kr. árið 2007 ef þau hefðu fylgt verðlagi en ekki sett föst í 85.836 kr. eins og 
boðað er í skattafrumvarpinu. Þama munar tæplega 25.000 kr. á mánuði í 
skattleysismörkum sem þýðir um 9.000 kr. hærri tekjuskatta á mánuði en ella.
Frumvarpið um skattalækkanir hentar öðmm betur.

*Hér er ekki verið að tala um allra neðsta hópinn, einhleypa ellilífeyrisþega sem fá grunnlífeyri, 
tekjutryggingu, tekjutryggingarauka að fullu auk heimilisuppbótar og eingreiðslna samtals rétt um 300 
manns eða 1% ellilífeyrisþega.

Miðað er við að greiðslur almannatrygginga frá árinu 1988 og að þær hækki um 3,2% um næstu 
áramót eins og boðað heíur verið og þær hækki um 3,5% næstu tvö árin. Greiðslumar úr lífeyrissjóði 
fylgja verðlagsbreytingum.

Gert er ráð fyrir 3,8% hækkun neysluverðs frá júní 2004 til 2005 og 3,5% hækkun næstu tvö árin.

Upplýsingar gefa: Benedikt Davíðsson formaður LEB sími 535 6000, Ólafur Ólafsson 
formaður FEB-R sími 895-1936 og Einar Ámason hagfræðingur Gsm 691 9953
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Ellilífeyrir tekjutrygging og eingreiðslur ásam t greiðslum  úr lífeyrissjóði sem  hækka með verðlagi.
Kaupmáttur ráðstöfunartekna ellilífeyrisþega með samtals kr 110.500-árið 2004 (grunnl tekjutr og eingr: Kr 64.640 lífeyrissjóður kr 45.860). 

1988 - 2007 miðað við skattatillögur rkisstjórnarinnar 19/11 2004

23/11 200^

Samtals Greiðslur úi Samtals 
Grunnl, tekjul lifeyrissjóði tekjur Skattleysis- Skattskyldar Skatthlutfal Staðgreiðsla Tekjur

Tekjur eftir 
skatta á föstu 
verðl.m.v Skattar sem

Skattleys- 
mörk ef

Vísitala
neysluverðs

Ar L eingreiðslu hækka með verðl. mörk tekjur aðgreiðslu,% eftir skatta verðl. jun 2004 hlutfall tekna eins og verðl

1988 25.762 20.352 46.114 44.182 1.932 35,2 680 45.434 102.378 1,5 44.182 104,6
1989 29.436 24.652 54.088 49.367 4.721 37,74 1.782 52.306 97.305 3,3 53.517 126,7
1990 32.461 28.310 60.771 53.988 6.783 39,79 2.699 58.072 94.073 4,4 61.458 145,5
1991 35.292 30.236 65.528 58.750 6.778 39,79 2.697 62.831 95.298 4,1 65.639 155,4
1992 36.293 31.365 67.658 60.144 7.514 39,85 2.994 64.663 94.548 4,4 68.089 161,2
1993 37.546 32.649 70.195 57.477 12.718 41,34 5.258 64.937 91.214 7,5 70.877 167,8
1994 37.334 33.135 70.469 57.193 13.276 41,84 5.555 64.914 89.843 7,9 71.933 170,3
1995 38.435 33.699 72.134 58.416 13.718 41,93 5.752 66.382 90.337 8,0 73.158 173,2
1996 39.987 34.458 74.445 58.522 15.923 41,94 6.678 67.767 90.190 9,0 74.805 177,1
1997 41.553 35.081 76.634 58.466 18.168 41,25 7.494 69.140 90.384 9,8 76.157 180,3
1998 44.106 35.665 79.771 59.867 19.904 39,02 7.766 72.004 92.588 9,7 77.424 183,3
1999 46.697 36.890 83.587 60.848 22.739 38,34 8.718 74.869 93.073 10,4 80.085 189,6
2000 49.112 38.739 87.851 63.488 24.363 38,37 9.348 78.503 92.934 10,6 84.098 199,1
2001 51.423 41.327 92.750 65.132 27.618 38,76 10.705 82.045 91.045 11,5 89.716 212,4
2002 55.794 43.311 99.105 67.468 31.637 38,54 12.193 86.912 92.027 12,3 94.024 222,6
2003 60.734 44.226 104.960 69.585 35.375 38,55 13.637 91.323 94.698 13,0 96.009 227,3
2004* 64.640 45.860 110.500 71.270 39.230 38,58 15.135 95.365 95.365 13,7 99.557 235,7
2005** 66.708 47.603 114.311 75.361 38.950 37,58 15.371 98.940 95.317 13,4 103.342 244,7
2006*** 69.043 49.269 118.312 79.358 38.954 36,58 14.249 104.063 96.832 12,0 106.991 253,3
2007**** 71.460 50.993 122.453 85.836 36.617 34,58 12.662 109.791 98.739 10,3 110.701 262,1

Kaupmáttur tekna þessa aðila hefur hækkað um 6,0% til ársins 2007 en skattarnir hafa tekið mikið af þessu aftur til baka. 
Kaupmáttur ráðstöfunartekna (þ.e. kaupmáttur eftir tekjuskatt) þessa aðila hefur lækkað um 3,6% frá árinu 1988 til 2007 .

6,0
3,6

*Greiðslur almannatrygginga 2004. Miðað er við verðlag í júní 2004
**Greiðslur almannatrygginga 2005. Miðað er við 3,2% hækkun bóta og 3,8% hækkun verðlags frá júní 2004.
***Greiðslur almannatrygginga 2006. Miðað er við 3,2% og svo 3,5% hækkun bóta og 3,8% og svo 3,5% hækkun verðlags frá júní 2004.
****Greiðslur almannatrygginga 2007. Miðað er við 3,2% og svo tvisvar 3,5% hækkun bóta og 3,8% og svo 3,5% tvisvar hækkun verðlags frá júní 2004.



23/11 2004
Ellilífeyrir tekjutrygging og eingreiðslur og greiðslur 

úr lífeyrissjóði sem hækka með verðlagi.
Kaupmáttur ráöstöfunart. ellilífeyrisþega með 110.500 kr árið 2004 (grunnl tekjutr og eingr: Kr 64.640 
lífeyrissjóður kr 45.860).

1995 - 2007 miðað við skattatillögur rkisstjórnarinnar 19/11 2004

Grunnl, Skatt- Skattar
tekjutr Samtals Skattleysis- hlutfall Staðgr. sem

Ár_______og eingr.________ tekjur_________ mörk_____ staðgr %_______kr.______ hlf. tekna

1995 38.435 72.134 58.416 41,93 5.752 8,0
2000 49.112 87.851 63.488 38,37 9.348 10,6

2004* 64.640 110.500 71.270 38,58 15.135 13,7
2007** 71.460 122.453 85.836 34,58 12.662 10,3

Kaupmáttur tekna þessa aðila hefur 
hækkað um 12,2% til ársins 2007. 
Kaupmáttur ráðstöfunartekna þessa aðila 
hefur hækkað um 9,3 frá árinu 1995 til 2007 .
*Greiðslur almannatrygginga 2004. Míðað er við verðlag í júní 2004 
** Miðað er við 3,2% hækkun bóta og 3,8% hækkun verölags frá júní 2004.
***Miðað er við 3,2% og svo 3,5% hækkun bóta og 3,8% og svo 3,5% hækkun verðlags frá júní 2004.



Úr skýrslu Ríkisskattstjóra vegna tekjuársins 2003

Skattskyldir 69 ár og eldri, samtals 30.500 
Tekjur tekjulægri helmings hópsins:

7.000 þ.e. 23% hópsins með undir 100.000 á mánuði 
11.000 þ.e. 37% hópsins með undir 112.500 á mánuði 
15.700 þ.e. 52% hópsins með undir 125.000 á mánuði
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Dæmi um kr 100.000- tekjur 2004. Tekjur breytast með verðlagi.
1988 - 2007 miðað við skattatillögur

Dæmi um kr 44.378-
Ar tekjur árið 1988 

sem fylgja neysluverði 
Þ.e. 100.000 kr 2004

Skattleysis-
mörk

Skatthlutfall
staðgreiðslu,%

Staðgreiðsla Skattar sem 
hlutfall tekna, %

1988 44.378 44.182 35,20 69 0,2
1990 61.731 53.988 39,79 3.081 5,0
1995 73.483 58.416 41,93 6.318 8,6
2000 84.472 63.488 38,37 8.052 9,5
2004* 100.000 71.270 38,58 11.084 11,1
2005** 103.800 75.361 37,58 10.687 10,3
2006*** 107.433 79.358 36,58 10.270 9,6
2007**** 111.193 85.836 34,58 8.768 7,9
* Miðað við vísitölu verðlags í júní 2004
** Miðað er við 3,8% hækkun verðlags frá júní 2004.
**Miðað er við 3,8% hækkun verðlags frá jún 2004 til 2005 og svo 3,5% hækkun til 2006.
****Miðað er við 3,8% frá júní 2004 til 2005 og svo 3,5 % hækkun verðlags til hvort árið til 2007.
Ath: Hér hafa skattar sem hlutfall tekna hækkað sífellt til dagsins í dag þó tekjur hækki ekki að raungildi. 
Tekið er dæmi um einstakl yfir 70 ára (greiðir ekki í lífeyrissjóð) en hefur sömu rauntekjur allan tímann.
Heimild: Ríkisskattstjóri.Hagstofan, Fjármálaráðuneyti og Seðlabankinn.

Niðurstaða:
Tekjuskattar lækka um 3.200 kr á mán miðað við skattbyrði í dag.
Tekjuskattar hækka samt um 7.700 kr á mánuði frá 1988 þrátt fyrir frumvarpið.

Dæmi um kr 350.000- tekjur 2004. Tekjur breytast með verdlagi.
1988 -  2007 miðað við skattatillögur

Dæmi um kr 155.325-
Ar tekjur árið 1988 

sem fylgja neysluverði 
Þ.e. 350.00 kr 2004

Skattleysis-
mörk

Skatthlutfall
staðgreiðslu,%

Staðgreiðsla Skattar sem 
hlutfall tekna, %

1988 155.325 44.182 35,20 39.122 25,2
1990 216.059 53.988 39,79 64.488 29,8
1995 257.191 58.416 41,93 83.347 32,4
2000 295.651 63.488 38,37 89.081 30,1
2004* 350.000 71.270 38,58 107.534 30,7
2005** 363.364 75.361 37,58 108.232 29,8
2006*** 376.135 79.358 36,58 108.561 28,9
2007**** 389.202 85.836 34,58 104.904 27,0
* Miðað við vísitölu verðlags í júní 2004
** Miðað er við 3,8% hækkun verðlags frá júní 2004.
**Miðað er við 3,8% hækkun verðlags frá jún 2004 til 2005 og svo 3,5% hækkun til 2006.
****Miðað er við 3,8% frá júní 2004 til 2005 og svo 3,5 % hækkun verðlags til hvort árið til 2007.
Ath: Hér hafa skattar sem hlutfall tekna hækkað sífellt til dagsins í dag þó tekjur hækki ekki að raungildi. 
Tekið er dæmi um einstakl yfir 70 ára (greiðir ekki í lífeyrissjóð) en hefur sömu rauntekjur allan tímann.
Heimild: Rikisskattstjóri.Hagstofan, Fjármálaráðuneyti og Seðlabankinn.

Niðurstaða:
Tekjuskattar lækka um 12.950 kr á mán miðað við skattbyrði í dag. 
Tekjuskattar hækka samt um 6.300 kr á mánuði frá 1988 þrátt fyrir frumvarpið.



Hér er ekki tekið tillit til hátekjuskatts
Dæmi um kr 1.500.000- tekjur 2004. Tekjur breytast með verðlagi.

1988 - 2007 miðað við skattatillögur
Dæmi um kr 665.677-

Ár tekjur árið 1988 
sem fylgja neysluverði 
Þ.e. 1.500.00 kr 2004

Skattleysis-
mörk

Skatthlutfall
staðgreiðslu,%

Staðgreiðsla Skattar sem 
hlutfall tekna, %

1988 665.677 44.182 35,20 218.766 32,9
1990 925.965 53.988 39,79 346.960 37,5
1995 1.102.249 58.416 41,93 437.679 39,7
2000 1.267.077 63.488 38,37 461.817 36,4
2004* 1.500.000 71.270 38,58 551.204 36,7
2005** 1.557.276 75.361 37,58 556.904 35,8
2006*** 1.612.007 79.358 36,58 560.643 34,8
2007**** 1.668.010 85.836 34,58 547.116 32,8
* Miðað við visitölu verðlags í júní 2004 
**M iðaðervið  3,8% hækkun verðlags frá júní 2004.
**Miðað er við 3,8% hækkun verðlags frá jún 2004 til 2005 og svo 3,5% hækkun til 2006.
****Miðað er við 3,8% frá júní 2004 til 2005 og svo 3,5 % hækkun verðlags tíl hvort árið til 2007.
Ath: Hér hafa skattar sem hlutfall tekna hækkað sífellt til dagsins í dag þó tekjur hækki ekki að raungildi. 
Hér er ekki tekið tillit til boðaðrar lækkunar hátekjuskatts bara lækkunina samkvæmt fréttatilk. 19/11 2004
Tekið er dæmi um einstakl yfir 70 ára (greiðir ekki í lífeyrissjóð) en hefur sömu rauntekjur allan tímann.
Heimild: Ríkisskattstjóri.Hagstofan, Fjármálaráðuneyti og Seðlabankinn.

Niðurstaða:
Tekjuskattar lækka um 58.500 kr á mán miðað við skattbyrði í dag án hátekjuskattslækkunar. 
Tekjuskattar lækka líka frá 1988 ef hátekjuskattur líka fallinn út eða um kr.um 1500 kr á mán

Þetta gerir lækkun upp á 702.000 kr á ári án tillits til lækkunar hátekjuskatts fyrir þann sem hefur 1.500.000 kr 
á mánuöi í tekjur, en lækkun um 38.400 kr á ári fyrir þann sem hefur 100.000 kr á mánuði í tekjur í dag.


