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Fyrirspurnir í framhaldi af fundi efnahags- og viðskiptanefndar

1. Nánar um áhrif nýútkomlnnar þjóðhagsspár á tekjuhiið fjárlagafrumvarpsins, samspil minni 
hagvaxtar og óbreyttum fjölda ársverka (TÞH)

Minnisblaði hefur verið skilað af Hagstofu.

2. Yfirlit yfir breytingar á tekjuáætlun sem ekki tengjast nýrri þjóðhagsspá (GÞÞ)

Við 2. umræðu:

RG GG
Fjármagnstekjuskattur einstaklinga -5,500 -4,900
Tekjuskattur, lögaðiiar 2,700 2,400
Launaskattur á fjármálafyrirtæki o.fl. 400 0
Vörugjald af innfluttum vörum -90 -90
Vörugjald, almennt af innlendri framleiðsiu -50 -50
Vörugjald af innfluttum ökutækjum 400 400
Vörugjald af bensíni, almennt, 97% 340 340
Sérstakt vörugjald af blýlausu bensíní 70 70
Kolefnisgjald 500 490
Olíugjald -60 -60
Áfengisgjald af innfluttu áfengi 99 99
Vaxtaniðurgreiðslurtil heimila -4,600 -4,600
Gjald á bankastarfsemi, viðbót 2,100 2,100
Gjald á lánastofnanir tii umboðsmanns skuidara 455 455
Aðrar breytingar 342 342
Aiis -2,894 -3,004

Breytingartengdar þjóðhagsspá 2,858 2,822

Breytingar alis við 2. umræðu -36 -182

Við 3. Umræðu:

RG GG
Tekjuskattur einstaklinga 900 900
Vörugjöid, aimennt af innlendri framleiðslu 50 50
Gistináttaskattur 35 35
Eftiriitsgjaid FME 516 516
Alls 1,501 1,501
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3. Skýringar á vanmati ráðuneytis við áætlun tekna af fjármagnstekjuskatti einstaklinga (MSch)

Fjármagnstekjuskattur einstaklinga er lækkaður um 5,5 ma.kr. á rekstrargrunni en 4,9 ma.kr. á 
greiðslugrunni við 2. umr. fjárlagafrumvarps 2012. Um 1,5 ma.kr. hér af skýrast af áformaðri 
lagabreytingu (6. gr. frumvarps um ráðstafanir í ríkisfjármálum, þskj. 200). Um 4,0 ma.kr. skýrast hins 
vegar af því að áætlun ársins 2011 var lækkuð, og sú lækkun hefur sambærileg áhrif á áætiun ársins 
2012 vegna þess að hún er byggð á framreikningi milli ára. Þessi lækkun er gerð með hliðsjón af 
upplýsingum sem komu fram við skuldajöfnunaruppgjör Fjársýslu í kjölfar álagningar opinberra gjalda 
á lögaðila um míðjan október sl., um of-afdreginn fjármagnstekjuskatt af lögaðilum á árinu 2010. Sú 
fjárhæð er alls 10,4 ma.kr. og er talsvert hærri en áætlað hafði verið. Þó hafði verið búist við því að 
hún yrði hærri en áður, vegna hærri hlutdeildar lögaðila í fjármagnstekjum en áður. Til nánari 
skýringar þá myndast þessi inneign fögaðila af of-afdregnum fjármagnstekjuskatti vegna þess að í 
staðgreiðslukerfinu er dreginn fjármagnstekjuskattur af öllum staðgreiðsluskyldum fjármagnstekjum, 
hvort sem þær eru í eigu lögaðila eða annarra. Lögaðilar með almenna skattskyldu bera hins vegar 
ekki fjármagnstekjuskatt, heídur bera fjármagnstekjur þeirra almennan tekjuskatt, og því myndast 
inneign sem gengur síðar upp í álagðan tekjuskatt og eftir atvikum önnur opinber gjöld, en er ellegar 
endurgreidd til þeirra í kjöifar álagningar í október ár hvert Erfitt er um vik að áætla af nákvæmni 
hlutdeild lögaðila í fjármagnstekjum í staðgreiðslukerfinu og þar með umfang endurkröfu þeirra. Þess 
má geta að í skýrslu Ríkisendurskoðunar um endurskoðun ríkisreiknings 2010 kemur fram um þetta 
atriði (bls. 29):

Að mati Ríkisendurskoðunar er nauðsynlegt að aðilum sem bera ábyrgð á skilum 
fjármagnstekjuskatts verði gert að greina miili skila vegna einstaklinga og iögaðila, en 
fjármagnstekjuskattur þeirra síðarnefndu er bráðabirgðagreiðsia upp í tekjuskatt.

4. Áætlaður halli ríkissjóðs miðað við framlagðar breytingar á fjárlagafrumvarpinu (HHj) 

Frumvarp: 17,7 ma.kr. halli.

Eftir 2. umræðu: 21,8 ma.kr. halli.

Eftir 3. umræðu: 20,7 ma.kr. halli.

5. Tekjuauki ef lagt yrði á nýtt skattþrep á þá sem hafa 1,2 millj. kr. í mánaðarlaun og yfir, þ.e. 
aukinn 3% skattur (LMós)

530 m.kr.

6. Áhrif breyttrar skattaiegrar meðferðar iðgjalda á samninga um viðbótaríífeyrissparnað (HHj)

Mati ráðuneytisins á tekjuauka ríkissjóðs vegna lækkunar á frádráttarheimild frá tekjuskattstofni 
var miðað við þau gögn sem fyrir lágu í undirbúningi fjárlagafrumvarpsins og ráðstafana á 
tekjuhlið frumvarpsins. Þar er byggt á upplýsingum um séreignasparnað eins og hann kemur fram 
á framtöium og í staðgreiðsluskilum og framreíkningum á tekjuþróun til ársins 2012.
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Þeir sem spara séreignasparnað skiptast í tvo hópa: annars vegar þeir sem spara 2% af tekjum og 
hins vegar þeir sem spara 4%. Meðaitalið er 3% af iaunum þeirra sem spara. Lækkun á heimild til 
frádráttar frá tekjuskattstofni snertir því einungis þann hóp sem nú sparar 4% af tekjum. 
Mótframiag vinnuveitanda er bundið í kjarasamningum og er mlsjafniega hátt og ekki 
nauðsyníega bundið framlagi iaunþega. Þó er hið algenga að til að fá mótframlag launagreiðanda 
þarf launþegi að spara 2% hið minnsta. Ef frádráttur yrði færður niður fyrir 2% þarf mótframlag 
iaunagreiðanda að vera umtalsvert tii að það borgi sig fyrir iaunamann að halda áfram að spara 
og greiða skatt af sparnaðinum fyrst þegar hann hefst og aftur þegar hann er tekinn út. Það er því 
mjög ffókið að gera grein fyrir því hvaða afleiðingar það hefði ef frádráttarhlutfaliið yrði lækkað 
niður fyrir 2%.

7. Mat á umsögn/tiilögum veiferðarnefndar, þ.m.t. á verðiagsáhrifum (HHj)

Tiliagan gerir ekki ráð fyrir verðbreytingu og hefur því engin áhrif á verðiag

8. Sundurliðað yflrlit um þróun vörugjalda frá árinu 2007 á bjór, léttvín, sterkt vín og tóbak (BJJ)

Áfcngisgjald, kr./sentilítra í árslok Tóbaksgjafd kr. pr. einingu í ársfok
Bjór Léttvín Sterkt vín vindlingar, kr./pk neftóbak, kr./gr. annað, kr./gr.

2007 58,70 52,80 70,78 228,46 2,70 8,17

frá 12. des. 2008 66,04 59,40 79,63 257,02 3,04 9,19

frá 29. raaí 2009 75,95 68,31 91,57 295,57 3,50 10,57

frá 1. janúar 2010 83,54 75,14 100,73 325,13 3,85 11,63

frá 1. janúar 2011 86,90 78,15 101,74 347,90 4,12 12,45

frá 1. janúar 2012 91,33 82,14 106,93 365,64 4,33 13,08

9. Sundurliðað yfirlit um þróun vörugjalda frá árinu 2007 á tóbak (BJJ)

Sjá svar við lið 8.

10. Tölur um brottflutning úr hópi þeirra sem greitt hafa auðiegðarskatt á liðnum árum (HHj)

Á árinu hafa flutt af landi brott 28 einstaklingar í 20 fjölskyldum sem á var iagður auðlegðarskattur 
samtals 51 m.kr.

11. Viðbrögð við umsögn Kauphallarinnar varðandi neikvæð áhrif auðiegðarskatts á skráningu 
félaga í KauphÖll (HHj)

Engin viðbrögð að sinni.

12. Heildaráhrif hækkana frumvarpsins á eldsneyti (HHj)

Bein verðlagsáhrif hækkana vörugjalda og kolefnisgjaids á eidsneyti á vísitölu neysluverðs eru áætluð 
þannig:
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Áhr i fáVN V %
07221 Bensín 95 okt, vegna vörugjaldshækkunar 0,04

07224 Dísel, vegna vörugjaldshækkunar 0,01
07221 Bensín 95 okt, vegna kolefnisgjaldshækkunar 0,03
07224 Dísel, vegna kolefnisgjaldshækkunar 0,01

07221 Bensín 95 okt, alls 0,07
07224 Dísel, alls 0,02

Bensín og dísei alls 0,09

Áhrif verðlagshækkana á árinu 2012 eru talin leiða til 0,3 prósentustiga minnl aukningar eftirspurnar 
eftir bensíni og díselolíu en ella.

13. Heildaráhrif hækkana frumvarpsins á áfengi og tóbak (BJJ)

Verðlagsáhrif vörugjaldahækkana á áfengi og tóbak 1. janúar 2012

Áhrif á VNV %
0211 Sterkvín 0,0 í
0212 Léttvín 0,02
0213 Björ 0,02
022 Tóbak 0,03
Alls 0,08

Ekki er gert ráð fyrir sérstökum marktækum áhrifum vörugjaldshækkananna á eftirspurn eftir áfengi 
og tóbaki í upphafi árs 2012, þar sem þau vega lítið meðal allra þeirra þátta sem hafa áhrif á 
eftirspurn eftir þessum vörum, og ennfremur þar sem verðteygnistuðlar þessara vara eru óvissir.

14. Vísitöluáhrif frumvarpsrns (BJJ)

í greinargerð með frumvarpi um ráðstafanir í ríkisfjármálum kemur fram lauslegt mat um að áhrif 
frumvarpsins tií hækkunar á vísitölu neysluverðs geti verið um 0,2%.

15. Viðbrögð við ábendingum SFF varðandi skattlagningu skuldaafskrifta, sbr. tölvupóst Jónu 
Bjarkar frá 23. nóv. sl. (HHj)

Viðbrögð hafa þegar komið fram.


