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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um tekjuskatt og
staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, 276. mál, lækkun 
tekjuskatts ofl.

Alþýðusamband íslands hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga 
um tekjuskatt og staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, 276. mál, 
lækkun tekjuskatts ofl.

Megintilgangur frumvarpsins er að gera breytingar á lögum um 
tekjuskatt í samræmi við yfirlýsingu sem ríkisstjórnin gaf út 22. júní í 
tengslum við endurskoðun kjarasamninga.

ASÍ telur að alvarlegir ágallar séu á þeim þáttum frumvarpsins sem 
snúa að vaxtabótum skv. 8. gr. frumvarpsins. í yfirlýsingu 
ríkisstjórnarinnar sagði m.a: „Ríkisstjórnin iýsir sig reiðubúna tii að 
endurskoða ákvæði laga um vaxtabætur ef í Ijós kemur við niðurstöðu 
álagningar í ágúst nk. að hækkun fasteignaverðs á árinu 2005 hefur 
leitt til marktækrar skerðingar á vaxtabótum." Það er skilningur ASÍ á 
yfirlýsingunni að á grundvelli hennar eigi að tryggja þeim sem verða 
fyrir marktækri skerðingu vaxtabóta vegna mikillar hækkunar 
fasteignamats leiðréttingu á þeirri skerðingu.

ASÍ hefur látið það koma skýrt fram að sú 30%  hækkun á 
eignaskerðingarmörkum vaxtabóta sem lögð hefur verið fyrir Alþingi 
dugir engan vegin til þess að koma til móts við þá miklu skerðingu 
vaxtabóta sem verður vegna hækkaðs fasteignamats hjá fjölda fólks. 
Mun meiri hækkun þarf til ef ríkisstjórnin ætlar að standa við 
yfirlýsingu sína frá 22. júní.

Verði frumvarpið að lögum án þess að eignaskerðingarmörk skv. 8. 
gr. frumvarpsins hækki verulega þá heldur skerðingin áfram til 
framtíðar. Með öðrum orðum þá skerðast vaxtabætur lág- og 
millitekjufólks vegna hækkunar á fasteignamati milli áranna 2004 og
2005 og sú skerðing verður varanleg í vaxtabótakerfinu. Það vekur 
einnig furðu að eignaskerðingarstuðlar virðast einungis eiga að hækka 
um 6 %  milli áranna 2005 og 2006 (við álagninu 2007) en Ijóst er að 
eignaverð mun hækka umtalsvert meira.
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Aðrar fjárhæðir í B lið 68 gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt eiga að 
hækka um 6 %  skv. frumvarpinu. í Ijósi þess að þær hafa ekki 
hækkað í samræmi við verðlag á liðnum árum er Ijóst að 
viðmiðunarupphæðir vaxtabóta eru að rýrna að raungildi.

Meðfylgjandi tafla sýnir þróun vaxtabóta á föstu verðlagi frá árinu 
2003:

Vaxtabætur 2003 2004 2005 2006 2007
Áætlað fjárlagaverðlag 2007 6.927 6.365 6.135 5.330 5.530
Sem vísitala 2003=100 100 92 89 77 80

Ljóst er að bæturnar hafa verið að skerðast mjög. Vaxtabætur ársins
2006 skv. fjárlögum eru áætlaðar um 23%  lægri að raungildi en þær 
voru árið 2003. Munar þar mest um lækkun bótanna að raungildi milli 
áranna 2005 og 2006.

ASÍ getur með engu móti fallist á þessa þróun og krefst þess að 
ríkisstjórnin standi við yfirlýsingu sína frá 22. júní og að gerðar verði 
nauðsynlegar lagfæringar á vaxtabótakerfinu og þannig snúið af þeirri 
óheillabraut að skerða vaxtabætur lág- og millitekjuhópa.

Frumvarpið tekur á fleiri þáttum en varða yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar 
sbr. 2. gr. frumvarpsins. Samkvæmt greininni virðist tekjuhugtak 
skattalaganna vera endurskilgreint. í rökstuðningi með greininni 
kemur fram að með tilliti til jafnræðis sé eðlilegt að undanþiggja frá 
skattskyldu, styrki frá opinberum aðilum sem koma í stað þjónustu. 
Líklegt er að áhrifin af þessari breytingu geti til framtíðar orðið 
víðtæk. Það vekur því athygli að sú stefnumörkun sem felst í 
frumvarpinu skuli ekki ákveðin að lokinni viðtækari umræðu. ASÍ 
hefur ekki mótað stefnu varðandi efni greinarinnar en mun fylgjast 
náið með framvindu málsins.

ASÍ gerir ekki athugasemdir við aðrar greinar frumvarpsins.

F.h. Alþýðusambands íslands

Ólafur Darri Andrason 

Hagfræðingur ASÍ
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