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

BHM gerir eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið.

Samkvæmt lögum eiga tekjuskattsþrep að fylgja almennri launavístölu en eru skv. 4. gr. 
frumvarpsins aðeins íátin hækka um 3,5% í stað 7% að óbreyttum lögum. Hér er því verið að 
lækka þau viðmiðunarmörk þar sem stjómvöld telja að ?,hátekjum“ sé náð. BHM mótmælir 
þessari skerðingu.

BHM lýsir enn og aftur áhyggjum sínum af stöðu millitekjufólks. Undanfarin ár hefur verið 
að því þrengt með hækkun skatta og skerðingu bóta. í þessu frumvarpi er ekkert sem boðar 
fráhvarf frá þeirri stefnu að í þessum hópi sé helst breið bök samfélagsins að finna. Auk þessa 
á að festa í sessi 1,2 milljarða umframlækkun á greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði. Allt tal um 
lengingu fæðingarorlofs hlýtur að vera marklaust meðan hámarksgreiðslur úr sjöðnum eru enn 
festar við kr. 300.000 -  og hækka ekki í samræmi við laun eða vísitölu.

Til er lögð tímabundin breyting á skattskyldu iðgjalda til séreignarlífeyrissjóða næstu þrjú árin 
þannig að skattfrjálst hámark framlags launamanns verði 2%. Þessi aðgerð mun draga úr 
spamaði og leiðir til tvisköttunar hjá þeim launþegum sem nú þegar greiða 4% framlag og 
ekki gæta að því að láta lækka það í 2%. Hér er ráðist einhliða í breytingu á lífeyriskerfinu á 
sama tíma og aðilar vinnumarkaðarins og stjómvöld eiga í viðræðum um breytingar á 
lífeyriskerfmu og framtíðarþróun þess. Þetta afnám skattleysis á hluta séreignarspamaðar 
getur leitt til fráhvarfs frá honum og er breyting á lífeyriskerfi landsmanna sem ekki hefur 
verið til umræðu.

Samkvæmt frumvarpinu á að leggja á sérstakan fjársýsluskatt á launagreiðslur 
flármálafyrirtækja, vátryggingafélaga og lífeyrissjóða. BHM telur fráleitt við núverandi 
aðstæður að leggja slíkan skatt á lífeyrissjóði. Slíkt eykur rekstrarkostnað sjóðanna og leiðir 
til lækkunar réttinda eða hækkunar iðgjalda. Þetta eykur enn á vanda lífeyrissjóðanna sem eru 
bundnir með fjármuni sína innanlands með þeim takmökuðu fj árfestingarkostum sem þar 
bjöðast.
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