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Alþingi hefur nú til m eðferðar Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2015. Skv. kynningu ráðuneytisins er ekki gert ráð fyrir 
að afhema skerðingar þær sem lögbundnar voru árið 2009 á lífeyri frá Tryggingastofnun ríkisins hjá öryrkjum  og 
öldruðum. Þær skerðingar voru sagðar króna fyrir krónu a f  lífeyri frá TR vegna greiðslna frá lífeyrissjóðum  til 
þessara hópa, að uþb. kr. 70.000,-

1. jan. sl. var hluti skerðingarinnar endurgreiddur frá sama tím a, þó aðeins þannig t.d. að manneskja, sem fékk
60.000 kr. frá lífeyrissjóði f. skatt og lífeyrir frá TR skertur sem því nam, fékk aðeins 8.500 kr. eftir skatt (um
13.000 f. skatt), þ.e. aðeins liðlega 20%  skerðingarinnar hefur verið afnuminn.

Fjárm álaráðherra gerir hins vegar tillögu um að koma til móts við öryrkja með því að halda áfram núverandi 
frítekjum arki, sem er um 1.390.000 kr. á ári.

A f þessu tilefni er rétt að nefna eftirfarandi tölur sem fengnar eru frá TR og eru nýjastar frá 2012.

Öryrkjar sem þiggja greiðslur frá TR eru samtals 16.483. Um leið þiggja 16.503 greiðslur frá lífeyrissjóði (20 fleiri 
en þiggja greiðslur frá TR). 4.999 fá frá lífeyrissjóði meira en nemur 70.000 kr. f. skatt, sem þýðir að 11.504 þiggja 
greiðslur frá lífeyrissjóði sem nema á bilinu 1 til 70.000 kr.

Þetta þýðir með öðrum orðum að allir öryrkjar búa við skerðingu á sínum greiðslum frá TR og hlutfallslega mest 
þeir sem minnst m ega sín.

A f 16.483 öryrkjum sem þiggja greiðslur frá TR hafa 3.858 hins vegar einhverjar atvinnutekjur, 2.304 hafa meiri 
atvinnutekjur en nem ur frítekjumarkinu. Semsé, 1.554 lífeyrisþegar hafa atvinnutekjur undir markinu.

A f þessum tveim ur hópum, öryrkjum sem hafa atvinnutekjur a.v. og h.v. öryrkjar sem hafa greiðslur frá lífeyrissjóði, 
er seinni hópurinn miklu fjölmennari. Því kæmi afnám skerðingar frá 2009 til bóta fyrir miklu fleiri öryrkja (16.483) 
en viðhald frítekjum arksins (1.554).

Vil ég því leggja til við Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis að endurskoða þennan þátt fjárlagafrum varpsins sem 
lýtur að öryrkjum og afnema frekar skerðinguna frá 2009, hvort sem er að öllu eða verulegu leyti. Tekjur til þessa 
verkefnis gætu fengist með auknu veiðigjaldi og/eða því að koma í veg fyrir að stórfyrirtæki t.d. í áliðnaði flytji 
afrakstur starfsemi sinnar úr landi með útflutningi vaxta og skulda, svo ekki sé minnst á aflandsfélög þau sem virðast 
skv. nýjustu gögnum hafa komist undan skattgreiðslum svo milljörðum skiptir.

V irðingarfyllst,

Garðar Baldvinsson, 
kt. 261154-4559
öryrki með lífeyrisgreiðslur og atvinnutekjur.


