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Efiii: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003,
um tekjuskatt, og lögum nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts 
á fjármagnstekjur, með síðari breytingum.

Frumvarpið gerir ráð fyrir breytingum á lögum um tekjuskatt og ijármagnstekjuskatt. Þessar 
eru helstar hvað afkomu launþega varðar:

• að tekjuskattur einstaklinga lækki um 1% um næstu áramót.

• að persónuafsláttur hækki í 385.800 kr. á ári en við það hækka skattleysismörk 
einstaklinga um 14%.

• að persónuafsláttur hækki framvegis í byijun hvers árs miðað við hækkun á vísitölu 
neysluverðs undangengna tólf mánuði.

• að sjómannaafsláttur hækki um 6%.

• að styrkir frá sveitarfélögum til foreldra bama þar til þau hefja leikskólavistun eða 
grunnskólanám teljist ekki til skattskyldra tekna.

• að frá næstu áramótum verði greiddar bamabætur til 18 ára aldurs í stað 16 ára aldurs 
áður.

•  að allar viðmiðunarfjárhæðir til útreiknings vaxtabóta verði hækkaðar um 6% en það 
svarar til launabreytinga á almennum vinnumarkaði frá síðustu áramótum.

Almennt hefur FFSÍ ekki athugasemdir fram að færa við efiiisatriði frumvarpsins nema hvað 
sjómannaafsláttinn varðar. Við förum fram á að fjárhæð hans taki sömu breytingum á milli 
ára og persónuafslátturinn þ.e. „hækki framvegis í byijun hvers árs miðað við hækkun á 
vísitölu neysluverðs undangengna tólf mánuði”.



í fhunvarpinu eru lagðar til breytingar á löguxn um tekjuskatt og fjármagnstekjuskatt. 
Flestar breytingamar snúa að tekjuhlið ríkissjóðs og eru þær helstar í fyrsta lagi að lagt er 
til að tekjuskattur einstaklinga lækki um 1% um næstu áramót. í öðru lagi er lagt til að 
persónuafsláttur hækki i 385.800 kr. á ári en við það hækka skattleysismörk einstaklinga 
um 14%. Auk þess er gert ráð fyrir að persónuafsláttur hækki framvegis í byijun hvers árs 
miðað við hækkun á vísitölu neysluverðs undangengna tólf mánuði. í þriðja lagi er gert ráð 
fyrir að sjómannaafsláttur hækki um 6%. í fjórða lagi er lagt til að styrkir frá 
sveitarfélögum til foreldra bama þar til þau hefja leikskólavistun eða grunnskólanám teljist 
ekki til skattskyldra tekna. Eins og fram kemur í athugasemdum við frumvarpið er áætlað 
að lögfesting þessara ákvæða leiði til þess að tekjur ríkissjóðs verði 800 m.kr. hærri en 
annars hefði orðið. Er þá miðað við að núgildandi ákvæði tekjuskattslaganna gera ráð fyrir 
annarri útfærslu á lækkun tekjuskatts einstaklinga, þ.e. að skatthlutfallið lækki um 2% um 
næstu áramót. Áætlað er að tekjutap ríkissjóðs samkvæmt þessu frumvarpi verði heldur 
minna en samkvæmt þeirri útfærslu eða um 12,2 milljarðar kr. í stað um 13 milljarða kr. Þá 
eru í frumvarpinu gerðar tillögur um tvö ákvæði sem hafa áhrif á útgjöld ríkissjóðs. Annars 
vegar er um það að ræða að frá næstu áramótum verði greiddar bamabætur til 18 ára aldurs 
i stað 16 ára aldurs áður. Áætlað er að við þá breytingu aukist útgjöld vegna bamabóta um 
500-600 m.kr. Hins vegar er lagt til að allar viðmiðunarfjárhæðir til útreiknings vaxtabóta 
verði hækkaðar um 6% en það svarar til launabreytinga á almennum vinnumarkaði frá 
síðustu áramótum. Áætlað er að sú hækkun hafi í för með sér að greiddar vaxtabætur verði 
350 m.kr. hærri en ella hefði orðið. í flárlagafrumvarpi fyrir árið 2007 hefur verið gert ráð 
fyrir að framangreindar breytingar verði leiddar í lög, bæði þær sem snerta tekju- og 
gjaldahlið ríkissjóðs. Ekki er ástæða til þess að ætla að sjálf framkvæmd laganna í 
skattkerfinu leiði til teljandi útgjalda.


