
Alþingi 
Erindi nr. Þ 140/805 

komudagur 14.12.2011
FJÁ R M Á L A R Á Ð U N E Y T IÐ

14. desem ber 2011

Til efnahags-og viðskiptanefndar 
Frá tekju- og skattaskrifstofu
Efni : Svör við ýmsum fyrirspurnum frá  nefndarmönnum

a) Viðbótarhækkun á tekjuviðmiðunarmörkum í tekjuskatti -  áhrif á laun og tekjur 
ríkissjóðs

Svar: Á eftirfarandi mynd koma fram áhrif a f 9,8% hækkun á tekjuviðmiðunarmörkum 1. þreps í 
stað 3,5% á ráðstöfunartekjur einstaklinga.
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b) Hvað má áætla að lenging úttektarheimildar á sérseignarsparnaði um 3 mánuði skili 
ríkissjóði miklum tekjum?

Svar: Engin leið er að áætla af einhverri nákvæmni hversu miklar viðbótartekjur ríkissjóður og 
sveitarfélög muni hafa a f  3ja mánaða framlengingu úttektarheimildar á séreignarsparnaði, þ.e. frá 
1. júlí til 1. október 2012. Samkvæmt gögnum frá embætti ríkisskattstjóra nema heildarúttektir allt 
frá mars 2009 66,6 milljörðum króna m.v. stöðuna 13. desember sl. Miklar sveiflur hafa verið í 
úttekt séreignarsparnaðarins milli mánaða frá því að fyrsta heimildin var opnuð, eða allt frá 6,7 
milljörðum á mánuði niður í 300 m.kr. Opnanir og lokanir heimilda og hækkun úttektarþaksins 
hefur m.a. valdið þessum sveiflum.

Samkvæmt áætlun fjármálaráðuneytisins verður heildarúttekt í desembermánuði ca. 1.100 m.kr., 
en síðan dregur jafnt og þétt úr úttektum í mánuði hveijum fram til 1. júlí , eða nú til 1. október 
2012. Giskað er á út frá reynslutölum að þrjá síðustu mánuðina verði samanlögð úttekt kringum 1 
milljarður króna (um 300-50 m.kr. á mánuði) sem er svipað og hún hefur orðið alminnst áður. 
Áætlaður tekjuskattur af þeirri fjárhæð er nálægt 300 m.kr. fyrir umrætt þriggja mánaða tímabil, 
þ.e. júlí-september 2012. Rétt er að árétta að þessi áætlun er mikilli óvissu háð.
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c) Upplýsingar um fjölda þeirra einstaklinga sem þegar eru búnir að taka út 
hámarksfjárhæð séreignarsparnaðar?

Svar: Samkvæmt upplýsingum frá RSK hafa 493 einstaklingar þegar sótt um hámarksúttekt, þ.e. 
6.250.000 kr., en nokkrir til viðbótar eru þar rétt fyrir neðan.

d) Upplýsingar um það hvort einhverjar árstíðasveiflur séu í úttektum á séreignasparnaði?

Svar: Á grundvelli þeirra gagna sem liggja fyrir um úttektir séreignarsparnaðar síðan launþegum 
var fyrst boðið það úrræði í mars 2009 er ekki hægt að álykta um árstíðarsveiflur. Tímabilið er 
bæði stutt auk þess sem úttektarmörk hafa tekið miklum breytingum. Sem fyrr segir virðast 
hámarksfjárhæðir í úttektum verða í þeim mánuðum þegar heimild er opnuð með hærra 
úttektarþaki en áður.

e) Breyting á tekjuviðmiðunarmörkum 1. þreps úr 9,8% í 8% - áhrif á tekjur ríkissjóðs ?

Svar: Lausleg áætlun sýnir að minni hækkun umræddra viðmiðunarmarka, eða um 8% í stað 
9,8%, að öðrum forsendum óbreyttum dragi úr tekjutapi ríkissjóðs frá frumvarpinu um ca. 100 m. 
kr.

f) Auðlegðarskattur -  ýmis gögn

Svar: Í ljósi þeirrar umræðu sem átti sér stað í efnahags- og viðskiptanefnd fyrr í dag (14. 
desember), eru nefndinni send viðfest gögn um álagningu eignarskatta, bæði í fortíð og nútíð, 
mismunandi sjónarmið jafnt fræðimanna, stjórnmálamanna sem og hagsmunaaðila um ágæti 
eignarskattlagningar. Sérstök athygli er vakin á grein Christer Silfverberg um sænska 
eignarskattinn. Einnig fylgja með nýlegar fréttir frá Ítalíu um upptöku eignarskatta í baráttunni 
gegn skattsvikum svo og frá upptöku eignarskatts á Spáni undir sambærilegum formerkjum og 
hérlendis.



g) Mótframlag (iðgjald) ríkissjóðs sem launagreiðanda vegna séreignarsparnaðar 
ríkisstarfsmanna

Svar: Ríkissjóður hefur sem launagreiðandi greitt sem mótframlag/iðgjald vegna séreignarsparnaðar 
starfsmanna sinna alls 4 milljarða króna frá árinu 2009 til október 2011, sbr. meðfylgjandi yfirlit.

M.kr.
2009 1.458
2010 1.406
Jan.-okt. 2011 1.173
Alls 4.037
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140. löggjafarþing 2011-2012.
Þskj. x — x. mál.

Breytingartillaga

við frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum (aðgerðir í skattamálum,
verðlagsbreytingar o.fl.).

Frá ()

Á eftir XVI. kafla komi nýr kafli, XVII. kafli, Breyting á lögum nr. 116/2006, um 
stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, með einni nýrri grein (37. gr.),
(37. gr.)
Lokamálsliður 5. mgr. 6. gr. og 2. málsl. 23. gr. a laganna og 4. mgr. ákvæðis til 

bráðabirgða VIII í lögunum skulu ekki gilda á árinu 2012.
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140. löggjafarþing 2011-2012.
Þskj. x — x. mál.

Breytingartillaga

við frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum (aðgerðir í skattamálum,
verðlagsbreytingar o.fl.).

Frá ()

Á eftir XVI. kafla komi nýr kafli, XVII. kafli, Breyting á lögum nr. 116/2006, um 
stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, með einni nýrri grein (37. gr.),
(37. gr.)
Lokamálsliður 5. mgr. 6. gr. og 2. mgr. 23. gr. a laganna og 4. mgr. ákvæðis til 

bráðabirgða VIII í lögunum skulu ekki gilda á árinu 2012.

Greinargerð
Með þessu ákvæði er lögð til sú breyting á lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, að 
tekjur af leigu aflaheimilda til frístundaveiða, sbr. 5. mgr. 6.gr., og síldveiða og veiða á 
skötusel, sbr. bráðabirgðaákvæði VIII., skuli renna í ríkissjóð á árinu 2012, án sérstakrar 

mörkunar, í samræmi við forsendur nýsamþykktra fjárlaga fyrir árið 2012. Tekjur af 
umræddri leigu er áætlaðar 190 m.kr á árinu 2012. Ákvæðið öðlast gildi 1. janúar 2012.


