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Tilvísun: mál 857. greinagerð með frumvarpinu Fylgiskjal 1 bls 31 og 32

Í töflu 1, 2 og 3 er gerð grein fyrir hækkunum sem verða á bótum vegna nýrra laga.
Þarna eru setta fram tölur um hækkanir sem er hrein blekking þar sem ekki er tekið tilit til 
skattlagninga, þannig að þessar tölur um hækkanir eru alrangar og ekki ljóst í hvaða tilgangi það 
þjónar að setja þetta fram með þessum hætti. Þetta blekkti mig og eflaust fleiri.

Dæmi: Atvinnutekjur kr 100.000. á mánuði, samkvæmt töflu er hækkin bóta 37.319,- Þegar búið er 
að skerða atvinnutekjur um 45% og 37,13% skatt standa eftir kr 17.870.- Ef við leggjum það við 
tekjur TR kr 185.692.- eru það kr 203.562.- sem eru ráðstöfunartekjur.
Samkvæmt núgildandi lögum eru ráðstöfunartekjur í þessu tilfelli kr 218.937.- Hér er um að ræða 
lækkun á ráðstöfunartekjum um kr 15.375.- svo það er ekki hvetjandi að vinna og bera svona lítið úr 
býtum.

Sami útreikningi gildir fyrir kr 100.000.- í lífeyrisjóðtekjur, en þar er ráðstöfunartekjur samkvæmt 
núgildandi lögum kr 200.683.-, þannig að ráðstöfunartekjur hækka um kr 2.879.-

Sambærilegur útreikningur gildir fyrir kr 100.000.- í fjármagnstekjur, en þar sem 
fjármagnstekjuskattur er lægri en staðgreiðsluskattur eru ráðstöfunartekjur kr 210.457.- eða kr 
6.895.- hærri.

Samkvæmt þessum útreikningu er ekki um neinar hækkanir að ræða hjá meiginhluta ellilífeyrisþega. 
Samkvæmt greinagerð er ýmist talað um hækkanir eða ekki, en eitt af markmiðunum var að hvetja til 
atvinnutekna sem ekki verður séð að sé hugsað til enda. Þingmenn og margir aðrir fulltrúar í 
nefndum varðndi þessi mál hafa staðhæft að það eigi að hækka allar bætur og ellilífeyrisþegar standa 
í þeirri trú að svo verði, þeir sem eru verst settir fá einhverja hækkun en megin þorri lífeyrisþega fá 
enga hækkun og jafnvel lækkun eins og dæmin sanna. Ef lögin verða samþykkt eins og þau eru mun 
megin þorri ellilífeyrisþega þurfa áfram að lifa við fátækramörk, sem er niðurdrepandi og framkallar 
þunglyndi, veikindi og vesældóm sem er dýrt fyrir þjóðfélagið.

Til að bjarga þessu lagafrumvarpi legg ég til að haft verði reunverulegt frítekjumark kr 100.000.- á 
atvinnutekjur, lífeyrissjóðsgreiðlur og fjármagnstekjur. Frítekjumark eru þá skattfrjálsar tekjur og án 
skerðingar.Tekjur umfram 100.000.- yrðu að sjálfsögðu skertar og skattlagðar.
Þetta hækkar ekki útgjöld TR, skattekjur minnka en miðað við þessi lög myndi enginn fara að vinna 
uppá þessi kjör þannig að þar tapast ekki skatttekjur. Skerðing vegna lífeyrisgreiðsla og 
fjármagnstekna má flokka undir arðrán að vissu narki.
Það er ekki langt til kostninga og yrðu þær ánægjulegri fyrir alla ef þetta næði fram að ganga.
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