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Efni: Umsögn um frumvarp til laga umráðstafanir í ríkisfjármálum, 195 mál.

Alþýðusamband íslands hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um ráðstafanir í
ríkisfjármálum, 195 mál.

Alþýðusamband íslands gerir eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið:

-  Samkvæmt 4. gr. hækka fjárhæðarmörk tekjuskattsstofnsins um 3,5% í stað þess að 
hækka í samræmi við launavísitölu. í ákvæði til bráðabirgða er tekið fram að þetta eigi 
einungis við um staðgreiðsluárið 2012. ASÍ telur eðlilegra að fjárhæðarmörkin hækki í 
samræmi við breytingar á neysluverðsvísitölu líkt og persónuafslátturinn. ASÍ leggur því 
til að gerð verði varanleg breyting 5. tölulið 66. gr. laga nr. 90/2003 á þann veg að í stað 
launavísitölu komi neysluverðsvísitala. Slíkt fyrirkomulag tryggir vissa sveiflujöfnun sem 
er mikilvæg fyrir heimilin í landinu, þ.e. þegar kaupmáttur dregst saman þá lækkar 
hlutfallsleg skattbyrði en þegar kaupmáttur eykst þá eykst skattbyrðin. Slíkt fyrirkomulag 
ýtir einnig undir skynsamlega hagstjórn.

-  Samkvæmt c. lið 10. gr. á að þrengja að skattfrelsi lífeyrisiðgjalda með þeim hætti að 
launafólk geti einungis lagt 2% af tekjum sínum í séreignarlífeyrissjóð án þess að greiða 
tekjuskatt af inngreiðslunni, í stað 4% áður. ASÍ mótmælir harðlega þessum áformum. 
Verið er að þrengja að séreignarlífeyriskerfinu en frá hruni hefur kerfið veikst mikið þar 
sem margir hafa tekið út sparnað sinn. Mikilvægt er að hafa í huga að þegar samið var 
um þetta fyrirkomulag á almennum vinnumarkaði fyrir rúmum áratug átti þetta 
fyrirkomulag að jafna lífeyrisréttindi milli almenna og opinbera vinnumarkaðarins. Meðal 
annars var gert ráð fyrir því að launafólk á almennum vinnumarkaði gæti nýtt þennan 
sparnað til þess að flýta starfslokum og jafna þannig þann mun sem er á starfslokaaldri á 
almennum og opinberum vinnumarkaði en opinberir starfsmenn geta farið á eftirlaun 60- 
65 ára en launafólk á almennum vinnumarkaði 67 ára.

Þá er Ijóst að með því að þrengja að skattfrelsi inngreiðslna í séreignarlífeyrissjóð er verið 
að draga úr sparnaði sem annars vegar dregur úr fjárfestingum þegar mikil þörf er á þeim 
og einnig mun þetta leggja þyngri byrðar á almannatryggingakerfið til framtíðar.

-  ASÍ hefur stutt þá breytingu að taka upp sérstakt kolefnisgjald. ASÍ leggur þó áherslu á 
tvennt:

o Ekki er skynsamlegt við núverandi aðstæður að nota breytinguna til þess að auka 
álögur á almenning. Eðlilegt er að draga úr öðrum álögum á móti. Að hluta er 
þessum sjónarmiðum mætt með því að hækka bensín-, olíu- og kílómetragjald um
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2,5% í stað 5,1% almennrar verðlagshækkunar. Hækkun kolefnisgjaldsins gefur 
ríkissjóði um 800 milljónir í tekjur en ríkissjóður verður af 400 milljónum með því 
að hækka bensín, olíu- og kílómetragjaldið um 2,5%. Nettó gefa framangreindar 
breytingar ríkissjóði um 400 milljónir í auknar tekjur. Eðlilegt er að nýta þetta 400 
milljóna svigrúm til að draga frekar úr hækkun bensín-, olíu- og kílómetragjalds.

o Að ekki verði um tvísköttun að ræða. Koma verður í veg fyrir að vissar
atvinnugreinar þurfi að tvígreiða fyrir losun kolefnis.

ASÍ vill taka fram vegna þess sem fram kemur í greinargerð frumvarpsins, að 
lífeyrissjóðum sé ætlað að fjármagna 1,4 ma.kr. af vaxtaniðurgreiðslu ársins 2012. Slík 
skattlagning er í fullkominni ósátt við aðila vinnumarkaðarins. Verði af þeirri skattheimtu 
mun hún leiða til frekari skerðingar á kjörum lífeyrisþega í almennum lífeyrissjóðum sem 
ekki njóta afkomutryggingar líkt og lífeyrisþegar í sjóðum hins opinbera. Ríkissjóður og 
sjóðir sveitarfélaga munu bæta lífeyrissjóðum opinberra starfsmanna upp
skattgreiðslurnar ef af verður. Slík skattlagning á lífeyrissjóðina er því í ósamræmi við þau 
markmið sem stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins settu sér við gerð síðust
kjarasamniga að jafna lífeyrisréttindi milli almenna og opinbera vinnumarkaðarins.

F.h. Alþýðusambands íslands

Ólafur Darri Andrason 
Hagfræðingur ASÍ
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