
Fylgiskjal með umsögn um fjárlagafrum varp 2016.

Breyting á ráðstöfunartekjur í kjölfar tveggja tillagna um 
skattalækkun.

Tafla 1. Breyting á ráðstöfunartekjum eftir 0,18% lækkun 1. skattþreps og 1,4% 
lækkun 2. skattþreps (Fjárlagafrumvarp 2016).

2016 Ráðstöfunar- 
tekjur fyrir 
skattalækkun

Ráðstöfunar- 
tekjur eftir 
skattalækkun

Hækkun í kjölfar 
skattalækkunar 
á mánuði

Hækkun í kjölfar 
skattalækkunar á 
ári

Framfærsluviðmið
án
heimilisuppbótar*

183.948 kr. 184.414 kr. 467 kr. 5.604 kr.

Framfærsluviðmið
með
heimilisuppbót*

205.286 kr. 205.828 kr. 542 kr. 6.504 kr.

Atvinnutekjur 
300.000 kr. á 
mánuði. **

231.478 kr. 232.515 kr. 1.037 kr. 12.444 kr.

Atvinnutekjur 
700.000 kr. á 
mánuði**

463.392 kr. 474.665 kr. 11.273 kr. 135.276 kr.

* Upphæ ðir m iðast við boðaða 9,4% hækkun skv. fjárlagafrum varpi 2016. Persónuafsláttur 
óbreyttur. Framfæ rsluviðm ið fyrir skatt með 9,4% hækkun: 212.194 kr. án heim ilisuppbótar og 246.227 
kr. með heimilisuppbót.
** A tvinnutekjur fyrir frádrátt 4% iðgjalds í lífeyrissjóð. Dæmi blaðsíðu 12 í frumvarpi um ýmsar 
forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2016. Þingskjal 2. 2. mál.

Tafla 2. Breyting á ráðstöfunartekjum eftir skattalækkun í 1. skattþrepi 1,4% 
lækkun í 1. skattþrepi. Önnur skattþrep óbreytt. (Tillaga í umsögn ÖBÍ um 
fjárlög 2016)._____________________________________________________________
2016 Ráðstöfunar- 

tekjur fyrir 
skattalækkun

Ráðstöfunar- 
tekjur eftir 
skattalækkun

Hækkun í kjölfar 
skattalækkunar 
á mánuði

Hækkun í kjölfar 
skattalækkunar á 
ári

Framfærsluviðmið
án
heimilisuppbótar*

183.948 kr. 186.918 kr. 2.971 kr. 35.652 kr.

Framfærsluviðmið
með
heimilisuppbót*

205.286 kr. 208.734 kr. 3.447 kr. 41.364 kr.

Atvinnutekjur 
300.000 kr. á 
mánuði. **

231.478 kr. 235.510 kr. 4.032 kr. 48.384 kr.

Atvinnutekjur 
700.000 kr. á 
mánuði**

463.392 kr. 467.715 kr. 4.326 kr. 51.912 kr.

* Upphæ ðir m iðast við boðaða 9,4% hækkun skv. fjárlagafrum varpi 2016 . Persónuafsláttur 
óbreyttur. Framfæ rsluviðm ið fyrir skatt með 9,4% hækkun: 212.194 kr. án heim ilisuppbótar og 246.227 
kr. með heimilisuppbót.
** A tvinnutekjur fyrir frádrátt 4% iðgjalds í lífeyrissjóð. Dæmi blaðsíðu 12 í frumvarpi um ýmsar 
forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2016. Þingskjal 2. 2. mál.


