
Alþjóðahúsinu ehf. hefur borist til umsagnar frá Allsherjarnefnd Alþingis, 
frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 88/1991, um aukatekjur 
ríkissjóðs. Af því tilefni vill húsið koma eftirfarandi athugasemdum á 
framfæri:

/

1. I 2. gr. frumvarpsins er mælt fyrir um breytingar á 14. gr. gildandi 
laga, annars vegar þess efnis að í stað þess að nú skal greiða 1.350 
kr. fyrir votttorð um íslenskan ríkisborgararétt, skuli greiða 10.000 
kr. fyrir umsókn um íslenskan ríkisborgararétt og 5.000 kr. fyrir 
tilkynningu um íslenskan ríkisborgararétt. Hins vegar er lagt til að í 
ákvæðið verði bætt 5 töluliðum, sem kveði á um gjaldtöku fyrir 
afgreiðslu umsókna um dvalarleyfi og búsetuleyfi. Skal gjaldið vera 
mismunandi eftir tegund leyfa, m.a. eftir því hvort um EES- 
dvalarleyfi er að ræða eða ekki.

Alþjóðahúsið fellst á þau sjónarmið er fram koma í 
athugasemdum með 2. gr. frumvarpsins, þ.e. að nokkur vinna og 
umstang fylgi veitingu ríkisborgararéttar og afgreiðslu umsókna 
um dvalarleyfi og búsetuleyfi. Hins vegar verður vart talið að 
kostnaður við hverja og eina umsókn nemi þeirri fjárhæð sem 
krefja á fyrir afgreiðslu hennar. Því verður vart litið öðru vísi á en 
að um skattlagningu sé að ræða.

Verði frumvarpið að lögum mun veiting íslensks ríkisborgararéttar 
nú kosta umsækjandann rúmlega ellefu sinnum meira en áður var. 
Verður að telja það gífurlega hækkun og er eflaust erfitt að finna 
fordæmi fyrir öðru eins. Verður vart séð að tekið hafi verið mið af 
þeim þáttum sem venjulega eru hafðir til hliðsjónar við slíkar 
hækkanir, eins og breytingar á verðlagi.



Þá ber að benda á að nú þegar fylgir talsverður kostnaður því að 
sækja um dvalar- og atvinnuleyfi hér á landi. Til dæmis má nefna 
kaup á sjúkratryggingu, læknisvottorð, heimsókn á Lungna- og 
berkladeild Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur, þýðingu á skjölum, 
s.s. fæðingarvottorði, sakavottorði og forsjárgögnum. Þá þarf 
einstaklingurinn að festa sér húsnæði, greiða farmiða til landsins 
o.fl.

Þessu til viðbótar er oft um fjölskyldufólk að ræða, sem fær til sín 
maka og börn eftir ársdvöl hér á landi. Gefur auga leið að 
kostnaðurinn í þeim tilvikum eykst töluvert aukinheldur sem hann 
bitnar á þeim sem síst skyldi.

Ekki má gleyma því, að flestir þeir sem hingað koma í dvalar- og 
atvinnuskyni, vinna svokölluð láglaunastörf og eiga oft á tíðum í 
erfiðleikum með að sjá sér og sínum farborða.

í  öðru lagi, telur Alþjóðahúsið, að fremur en að auka álögur á 
innflytjendur, ættu stjórnvöld að leggja áherslu á að bæta þjónustu 
og auka fræðslu fyrir innflytjendur. Nægir í því sambandi að nefna 
íslenskukennslu og fræðslu um íslenskt þjóðfélag og réttarkerfi, 
skólamál, heilbrigðismál o.fl. Þá má benda á að skortur á 
túlkaþjónustu er oft mjög bagalegur og mætti því veita fé til þess 
að tryggja einstaklingum túlk, t.d. hjá sýslumönnum, 
skattyfirvöldum o.þ.u.l.

Virðingarfyllst,

Margrét Steinarsdóttir 
lögfræðingur Alþjóðahúss


