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Minnisblað
Efni: Mál nr. 195 um ráðstafanir í ríkisfjármálum.

Í tengslum við ofangreint mál sem vísað hefur verið til efnahags- og viðskiptanefndar óskaði 
nefndin eftir svörum ráðuneytisins við eftirfarandi spurningum.

1. Hversu margir hafa flutt lögheimili sitt erlendis til að komast hjá greiðslu 
auðlegðarskatts ?

Árið 2010 voru gjaldendur auðlegðarskattsins 3.817 talsins, með samtals 3.817 m.kr. í 
álagðan auðlegðarskatt. Í byrjun desember 2010 höfðu 31 af þeim flutt af landinu, eða 
0,8% af fjöldanum (með 1,7% af álagðri fjárhæð). Á fyrstu þremur fjórðungum ársins 
2010 var það mat Hagstofu að 3.530 íslenskir ríkisborgarar hafi flutt til útlanda eða um 
1,1% landsmanna í upphafi ársins 2010. Brottflutningshlutfall þeirra sem greiða áttu 
auðlegðarskatt var því lægra en það sem gilti fyrir þjóðina í heild. Alls fékk 41 
erlendur ríkisborgari álagðan auðlegðarskatt á árinu 2010 en ekki fylgdu með 
upplýsingar um hvort einhver þeirra væri í hópi brottfluttra. Ekki liggja fyrir 
sambærilegar upplýsingar fyrir árið 2011 en ráðuneytið mun reyna að nálgast þær.

2. Hversu mörg félög hafa flutt starfsemi sína úr landi til að komast hjá greiðslu 
afdráttarskatts a f vaxtatekjum?

Upplýsingar þær sem beðið er um liggja ekki fyrir hjá embætti ríkisskattstjóra. 
Ástæðan er sú að annað hvort er félögum slitið og er þá ekki vitað um forsendur 
slitanna eða þá að félög hér á landi stofna dótturfélög eða útibú erlendis. Hvorki er um 
að ræða skráningu á ástæðum slita, svo sem vegna flutnings á starfsemi erlendis, né 
sérstaka skráningu á stofnun íslenskra félaga á dótturfélögum eða útibúum erlendis.

3. Hver verður aukning á skattbyrði í krónutölum við breytingar frumvarpsins á 
tekjuskattsþrepum?

Notast er við gögn úr staðgreiðsluskrá fyrir fyrstu 6 mánuði ársins 2011.

Miðað við 3,5% hækkun minnkar skattbyrði um rúmar 500 milljónir króna og 
skattþrepin yrðu eftirfarandi:

1. þrep: 37,31 216.729

2. þrep: 40,21 487.640

3. þrep: 46,21 704.369



Miðað við 8,0% hækkun minnkar skattbyrði um rúman milljarð króna og skattþrepin 
yrðu eftirfarandi:

1. þrep: 37,31 226.152

2. þrep: 40,21 508.842

3. þrep: 46,21 734.994

Munurinn á 8,0% og 3,5% hækkun er því um 500 milljónir króna.

E f munurinn á 3,5% hækkun og 8% hækkun er skoðaður út frá fjölda á 
staðgreiðsluskrá kemur í ljós að fjöldi þeirra sem er með tekjur á bilinu 216.729 og 
226.152 er tæplega 5.000 manns miðað við árið 2011. Þeir sem hafa tekjur á bilinu 
487.640 og 508.842 eru um 3.600 og þeir sem hafa tekjur milli 704.369 og 734.994 
eru tæp 2.000.

Munurinn á 3,5% og 8,0% hækkun þrepanna felur í sér skerðungu upp á tæplega 300 
krónur fyrir þá sem eru í þrepi 2 en um 2.000 krónur fyrir þá sem eru í þrepi 3 á 
mánuði. Á sama tíma hækkar persónuafslátturinn um 5,8% eða um rúmar 2.500 
krónur.

4. Hafa launþegar dregið úr séreignasparnaði frá hruni?

Þegar staðgreiðsluskrá er skoðuð sést að fækkun var í hópi þeirra sem lögðu fyrir í 
séreignasjóð á árinu 2011 (miðað við fyrstu 6 mánuði ársins), borið saman við árið 
2007. Þeir sem spöruðu 4% fækkaði hlutfallslega meira en þeir sem spöruðu 2%.

Fjöldi þeirra sem setja 4% af tekjum sínum í séreignasjóð er töluvert meiri en fjöldi 
þeirra sem sparar 2%.

Þeir sem eru eldri setja hærra hlutfall af tekjum sínum í séreignasjóð en þeir yngri.

Þeim sem þiggja atvinnuleysisbætur er heimilt að greiða í séreignasjóð en þeir fá ekki 
mótframlag frá Atvinnuleysistryggingasjóði. Það er því líklegt að hluti þeirra sem 
hætti að greiða í séreignasjóð á milli áranna 2007 og 2011 hafi gert það vegna 
atvinnumissis.

5. Óskað er nánari skýringa á hækkun bensín- og olíugjalds.

Lagt er til að almennt vörugjald af bensíni hækki um 0,6 kr. á hvern lítra, úr 23,86 
kr. í 24,46 kr., og að sérstakt vörugjald af blýlausu bensíni hækki um 0,96 kr. á 
hvern lítra, úr 38,55 kr. í 39,51 kr. Einnig er lagt til að sérstakt vörugjald á hvern 
lítra af öðru bensíni hækki um 1,02 kr. á hvern lítra, úr 40,85 kr. í 41,87 kr. Þessi 
hækkun á bensíngjöldum nemur 2,5% en almenn viðmiðun við verðlagsuppfærslu 
krónutölugjalda í ársbyrjun 2012 er 5,1%. Skýringa á minni hækkun og þar með 
lækkun að raungildi er að hluta til að leita í tæplega þriðjungshækkun kolefnisgjalds 
og að hluta til í hækkun heimsmarkaðsverðs á eldsneyti. Hlutur vörugjalda er nú um 
26,5% í útsöluverði bensíns, sem er lágt í sögulegu samhengi. Sé kolefnisgjald og



virðisaukaskattur tekinn með í reikninginn er heildarhlutdeild skatta í útsöluverðinu 
enn fremur lægri um þessar mundir en hún hefur verið um árabil, að undanskildu 
nokkurra mánaða tímabili á árinu 2008, eða um 48,5% fyrir bensín. Þá er lögð til 
2,5% hækkun á olíugjaldi í frumvarpinu, úr 54,88 kr. á hvern lítra í 56,25 kr. Hlutur 
vörugjalda er nú um 23,3% í útsöluverði dísilolíu, sem er lágt í sögulegu samhengi. 
Sé kolefnisgjald og virðisaukaskattur tekinn með í reikninginn er heildarhlutdeild 
skatta í útsöluverðinu enn fremur lægri um þessar mundir en hún hefur verið um 
árabil, að undanskildu nokkurra mánaða tímabili á árinu 2008, eða um 45,5% fyrir 
dísilolíu.


