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Efni: Frumvarp til laga um tekjuskatt o.fl.

Öryrkjabandalagi íslands hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um tekjuskatt og eignaskatt, 
skatthlutfall, afnám eignaskatts o.fl., 351. mál.

Á undangengnum árum hefur Öryrkjabandalag íslands ítrekað lagst gegn þeirri þróun í 
skattamálum að létta milljörðum af þeim sem stöndugastir eru en auka hlutfallslega skattheimtu 
af þeim sem lægstar hafa tekjurnar. Að frátalinni margvíslegri gjaldtöku í velferðarkerfinu hefur 
þetta fyrst og fremst birst í breytingum gagnvart hátekjuskatti, eignaskatti og tekjuskatti. Beitt 
hefur verið flatri lækkun skattprósentu án þess að leiðrétta fyrst skattleysismörk til samræmis við 
þróun launavísitölu. Skattleysismörk hafa ekki einu sinni verið látin halda í við þróun verðlags og 
þarf ekki að orðlengja hvílík áhrif slík skattastefna hefur haft á raunverulegan kaupmátt þeirra 
sem lægstar hafa tekjurnar. Til dæmis um það má nefna að lífeyrisþegi sem ekkert hefur nema 
bætur almannatrygginga er nú farinn að greiða jafngildi tveggja mánaða útborgunar á ári hverju í 
beina skatta. Með hliðsjón af opinberum verðbólguspám er boðuð hækkun skattleysismarka fjarri 
því að létta af öryrkium þessari stórauknu byrði.

Hvað eignarskattinn áhrærir þá hefur hann ekki verið fyrirferðarmikið umkvörtunarefni á 
meðal öryrkja. Vandi þeirra hefur fremur verið eignaleysi og stöðugt hækkandi húsaleiga, sem 
hlutfallslega vegur æ þyngra í heildarútgjöldum öryrkja og hefur fyrir bragðið meiri áhrif á 
raunverulegan kaupmátt þeirra en annarra. Hinir sem svo lánsamir eru að búa í eigin húsnæði 
verða á hinn bóginn fyrir þeirri skerðingu sem boðuð er á vaxtabótum, og er það miður. Á móti 
kemur löngu tímabær hækkun á barnabótum sem gagnast mun samfélaginu öllu í bráð og 
lengd.

Með hliðsjón af bágum kjörum öryrkja, margvíslegri skerðingu á velferðarþjónustunni og 
mikilli aukningu á samanlögðum fjölda öryrkja og atvinnulausra, sér Öryrkjabandalagið sér ekki 
annað fært en að leggjast eindregið gegn þeim leiðum til skattalækkunar sem boðaðar eru í 
áðurgreindu frumvarpi. Sjaldan hefur verið meiri þörf á að beita skattheimtu til aukinnar 
tekjujöfnunar, treysta stoðir velferðarþjónustunnar og verja þeim fjármunum sem eftir kunna að 
verða til að greiða fyrir því að stöðugt vaxandi fjöldi öryrkja og atvinnulausra komist til vinnu á 
nýjan leik. En hér lætur nærri að um 10 þúsund íslendingar hafi bæst í þennan hóp frá því á fyrri 
hluta síðasta áratugar. Við slíkar aðstæður í atvinnumálum þjóðar er hvorki framsýni né ábyrgð í 
því fólgin að breyta lögum enn frekar til að gera betur við þá sem síst þurfa á að halda og óvíst 
er hvort kæri sig um frekari velgjörðir af hálfu stjórnvalda.

Fyrir hönd Öryrkjabandalags íslands,

cAmþór cHelgaAon
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