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Reykjavík, 1. desember 2015.

Efni: Viðbót við umsögn KPMG ehf. um „Frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til 
fjárlaga fyrir árið 2016“, þingskjal 2 - 2 .  mál.

I bréfi dagsettu 7. október 2015 setti KPMG ehf. fram umsögn um framangreint frumvarp. í tölvuskeyti 
30. nóvember 2015 vekur efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis athygli á minnisblaði Qármála- og 
efnahagsráðuneytisins frá 13. nóvember 2015, þar sem meðal annars er Ijallað um umsögn KPMG ehf. 
Gefur þingnefndin KPMG ehf. kost á að gefa frekari skýringar á umsögn sinni og tjá sig um umijöllun 
ráðuneytisins.

I umsögn sinni vék KPMG ehf. að frumvarpstillögu um brottfellingu heimildar í 4. tölul. 1. mgr. 66. gr. 
laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, til færslu hluta tekna samskattaðs fólks milli skattþrepa. Vakti KPMG 
ehf. athygli á því að kæmu fyrirliggjandi tillögur að fullu til framkvæmda yrði mikill munur á 
heildarskattbyrði samskattaðs fólks eftir því hvernig tekjur skiptust á milli þess. I umsögninni tiltók 
KPMG ehf. dæmi um þann mun. Til frekari glöggvunar er dæmið hér sett fram í töflum. Gæniið er af 
hjónum (konu og karli) sem samsköttuð eru og hafa samanlagðar 16.800.000 kr. árstekjur. Tafla 1 sýnir 
útreikning tekjuskatts hjónanna miðað við að annað þeirra (konan) afli allra teknanna. Tafla 2 sýnir 
útreikning tekjuskatts hjónanna miðað við að hvort þeirra afli helmings heimilisteknanna.

Tafla 1
Kona Karl

Tekjur, 16.800.000 0
Skattur, þrep 1 (8,4 x 22,5%) 1.890.000 0
Skattur, þrep 2 (8,4 x 31,8%) 2.671.200 0
Persónuafsláttur (610.825 x 2) 1.221.650 Persónuafsláttur nýttur a f  maka
Skattur 3.339.550 0

Tafla 2
Kona Karl

Tekjur 8.400.000 8.400.000
Skattur, þrep 1 (8,4 x 22,5%) 1.890.000 1.890.000
Skattur. þrep 2 (8,4 x 31,8%) 0 0
Persónuafsláttur (610.825 x 2) 610.825 610.825
Skattur 1.279.175 1.279.175

Samanburður
Tafla 1, heildarskattur Tafla 2, heildarskattur Mismunur

Skattur 3.339.550 2.558.350 781.200
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Tekjuskattur hjónanna í dæminu yrði 781.200 kr. hærri e f annað þeirra aflaði allra teknanna, en hann 
yrði ef þau öfluðu hvort helmings teknanna. Munurinn nemur 30,5% (781.200 / 2.558.350 x 100), sem 
KPMG ehf. þykir óeðlilega mikill munur.

Um brottfellingu umræddrar heimildar segir m.a. í minnisblaði fjármála- og efnahagsráðuneytisins: 
„Það er því rökrétt að sú breyting sem lögð er til i frumvarpinu á fœkkun skattþrepa í tekjuskatti 
einstaklinga á árinu 2017 úr þremur í tvö hafi ífö r  með sér brottfall á fœ rslu tekna milli sambúðaraðila, 
enda tilfœrsla einungis milli tveggja efri þrepanna í gildandi kerfi. Þá horfir brottfall tilfœrslunnar til 
einföldunar og skilvirkni skattkerfisins á sama hátt og fækkun skattþrepa, jafnframl því að hún styður 
við það meginmarkmið kerfisbreytingarinnar að gagnast best þeim einstaklingum sem eru með 
millitekjur. “

KPMG ehf. sér ekkert órökrétt við að heimilt verði að færa tekjur úr efra skattþrepi í lægra skattþrep af 
tveimur, á sama liátt og nú er heimilt að færa tekjur úr efsta skattþrepi í miðþrep af þremur, við 
útreikning tekjuskatts samskattaðs fólks.

Yrði heimilt að færa milli efra og neðra þreps þess hjóna sem hærri hefur tekjurnar, fjárhæð sem næmi 
helmingi ónýtts neðra þreps maka, líkt og nú er heimilt, yrði dæmið a f hjónunum eins og sýnt er hér í 
töflu 3.

Tafla 3
Kona Karl

Tekjur 16.800.000 0
Skattur, í neðra þrepi (8,4 x 22,5%) 1.890.000
Skattur, viðbót í neðra þrepi (4,2 x 22,5%) 945.000
Skattur, í efra þrepi (4,2 x 31,8%) 1.335.600
Persónuafsláttur (610.825 x 2) 1.221.650 Persónuafsláttur nýttur af maka
Skattur 2.948.950 0

Með þessu móti yrði heildarskattur hjónanna 390.600 kr. hærri en hann yrði ef sömu heildartekjur 
skiptust jafnt á milli þeirra, en 390.600 kr. lægri en ef enginn færsla milli skattþrepa yrði heimiluð.

Ef á hinn bóginn heimilaður yrði að fullu flutningur milli skattþrepa yrði heildarskattur hjónanna sá 
sami óháð því hvernig heildartekjur skiptust þeirra á milli.

Að mati KPMG ehf. á ekki að vega þungt í þessu sambandi sú einföldun og skilvirkni sem ráðuneytið 
vísar til. Núgildandi færsla tekna milli skattþrepa á sér stað við álagningu opinberra gjalda, en ekki við 
staðgreiðsluframkvæmd. Framkvæmd tilfærslunnar er því alfarið í höndum embættis ríkisskattstjóra. 
KPMG ehf. hefur fulla trú á að ríkisskattstjóri muni auðveldlega ráða við færslu milli efra og neðra 
þreps af tveimur, á sama hátt og honum hefur snurðulaust auðnast á liðnum árum að færa milli efsta og 
mið þreps af þremur.

KPMG ehf. fær ekki séð að brottfelling umræddrar heimildar til millifærslu styðji við meginmarkmið 
með kerfisbreytingunni. í minnisblaði sínu lýsir fjánnála- og efnahagsráðuneytið markmiðinu með 
þessum orðum:
„I tengslum við gerð kjarasamninga á vormánuðum 2015 samþykkti ríkisstjórnin síðan að beita sér 
fyrir breytingum á tekjuskatti einstaklinga sem myndi leiða til hœkkunar á ráðstöfunartekjum allra 
launþega, en þó sérstaklega millitekjuhópa. “

í tilviki hjónanna, sem hér er tekið dæmi af, munu þær breytingar, sem lagðar eru til á þingskjali 2, hafa 
í för með sér hækkun tekjuskatts þeirra afli annað þeirra allra heimilisteknanna. Til skýringar er hér 
stillt upp töflu 4 er sýnir hvernig 16.800.000 kr. heimilistekjur, sem annað hjóna aflar á árinu 2015, 
skulu skattlagðar að óbreyttum ákvæðum.



Tafla 4

....................... ............................. Kona Karl
Tekjur 16.800.000 0
Skattur, þrep 1 (3.709.680 x 22,86%) 848.033
Skattur, þrep 2 (6.327.167 x 25,3%) 1.600.773
Skattur, viðbót í þrepi 2 (3.163.584 x 25,3%) 800.387
Skattur, þrep 3 (3.599.299 x 31,8%) 1.144.577
Persónuafsláttur (610.825 x 2) 1.221.650 Persónuafsláttur nýttur af maka
Skattur 3.172.120 0

Að óbreyttum ákvæðum næmi heildartekjuskattur hjónanna í dæminu 3.172.120 kr., en mun hækka um 
167.430 kr., þ.e. í 3.339.550 kr., verði frumvarpstillögurnar óbreyttar að lögum. Tillögurnar eru því ekki 
til þess fallnar að ná því markmiði, að hækka ráðstöfunartekjur allra launþega.

Virðingarfyllst,

KPMG ehf.




