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Efni: Umsögn BSRB um frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum, þskj. 200 -  
195. mál

BSRB hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum. í 
frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ýmsum lögum er varða tekjuöflun ríkissjóðs. 
Bandalagið hefur þungar áhyggjur af verðlagsuppfærslu á opinberum gjöldum sem kveðið er 
á um í frumvarpinu. Slíkar hækkanir hafa áhrif á neysluverðsvísitölu og rýra enn frekar kaup- 
mátt heimila samhliða því að verðtryggð lán hækka.

Síðustu ár hefur einstakt séreignarlífeyriskerfí verið byggt upp á íslandi en upphaflega var 
samið um það í kjarasamningum. Þetta fyrirkomulag hefur gefið fólki kost á að leggja 4% af 
launum sínum í séreignarspamað. Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að frádráttarbær 
séreignarspamaður verði tímabundið lækkaður í 2% árin 2012-2014. BSRB telur að þessi 
aðgerð muni draga verulega úr hvata launafólks til að leggja fjármuni til hliðar og spara, en 
auk þess opnar aðgerðin á möguleika ríkisins til að tvískatta hluta af lífeyrisgreiðslum 
launafólks. Bandalagið telur einnig að með þessum aðgerðum aukist líkur á að fólk hætti að 
greiða í séreignarlífeyrisspamað og verði til þess að eyðileggja kerfið til framtíðar. Enn 
fremur gerir BSRB athugasemdir við það að þessi leið sé lögð til án alls samráðs við 
bandalagið. Jafnframt telur bandalagið þetta vera fyrsta skrefið í átt að almennri skattlagningu 
á inngreiðslu í séreignarspamað.

Frumvarpið leggur einnig til að 10,5% fjársýsluskattur verði settur á launagreiðslur fjármála- 
fyrirtæka, vátryggingafélaga og lífeyrissjóða. Aðalfundur BSRB ályktaði nýlega um málið og 
hafnaði alfarið að skattleggja eigi launagreiðslur lífeyrissjóða og setja þá þannig undir sama 
hatt og banka og vátryggingafélög líkt. í því samhengi má benda á að opinberar stofnanir eru 
til dæmis undanþegnar skattinum s.s. Lánasjóður íslenskra námsmanna og Byggðastofnun, en 
íbúðalánasjóður ekki. Nýr fjársýsluskattur á lífeyrissjóði til viðbótar við hinn sérstaka skatt 
vegna fjármögnunar á sérstakri vaxtaniðurgreiðslu mun enn auka rekstrarkostnað lífeyris- 
sjóðanna sem aftur hefur áhrif á réttindi lífeyrisþega í lífeyrissjóðum. Ennfremur telur 
bandalagið að skattlagning lífeyrissjóða sé mjög íþyngjandi viðbót við þá staðreynd að 
ávöxtunarmöguleikar lífeyrissjóða hérlendis eru með takmörkuðum hætti og eignasafn 
erlendis hefur rýmað vegna óróa á erlendum mörkuðum.
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