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Efni: Nokkrar tillögur ÖBÍ í tengslum við fjárlagafrumvarp 2018 sem kosta 
ríkissjóð óverulega fjármuni en koma til móts við lífeyrisþega með mikinn 
kostnað vegna fötlunar eða sjúkdóma.

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) hefur miklar áhyggjur af kjörum örorkulífeyrisþega, en 
kjör þeirra hafa verulega dregist aftur úr í þeirri kjaraþróun sem almennt hefur verið í 
samfélaginu undanfarin ár. Áður en samtal stjórnvalda og ÖBÍ hefst um bætt kjör 
örorkulífeyrisþega leggur bandalagið fram nokkrar tillögur í tengslum við framlagningu 
frumvarps til fjárlaga næsta árs. Tillögurnar kosta ríkissjóð óverulega fjármuni í 
samanburði við þá kjarabót sem þær hefðu í för með sér fyrir þann hóp lífeyrisþega 
sem stendur verst og/eða ber mikinn kostnað vegna fötlunar sinnar eða sjúkdóma. 
Felast þessar tillögur í breytingum á lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 en í dag eru 
allflestar uppbætur, styrkir og aðrar greiðslur sem ætlað er að mæta sérstökum 
kostnaði, s.s. vegna hreyfihömlunar og lyfjakostnaðar, skattskyldar tekjur skv. 
tekjuskattslögum. Sú skattskylda veldur því svo jafnframt að umræddar greiðslur valda 
skerðingu á öðrum bótum, s.s. húsnæðisbótum, sérstökum húsnæðisstuðningi, 
framfærsluuppbót, barnabótum o.fl.

Því leggur ÖBÍ til eftirfarandi breytingar á lögum sem nauðsynlegt er að afgreiða nú 
þegar.

1. gr.
Við 9. tölulið 28. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003 bætist eftirfarandi málsgrein:

„Uppbætur á lífeyri skv. 1. mgr. 9. gr. og 2. mgr. 10 gr. laga um félagslega 
aðstoð.“

Skýringar:
Uppbætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð bæta ekki launatap.
Hugtakið örorka merkir skert færni og geta til vinnu vegna sjúkdóms, fötlunar eða 
slysa, sbr. t.d. 5. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. Í samræmi við það byggir örorkulífeyrir 
á því að bæta launamissi vegna skertrar vinnugetu. Þannig eru örorkulífeyrir og 
tekjutrygging samkvæmt lögum um almannatryggingar miðuð við skerta vinnugetu.
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Þær greiðslur sem einstaklingur fær á grundvelli laga nr. 99/2007, um félagslega 
aðstoð, eru aftur á móti af allt öðrum toga. Þær eru ekki ígildi launa eða bætur fyrir 
missi launa heldur eru, uppbætur samkvæmt lögum nr. 99/2007 til þess að koma til 
móts við sérstök útgjöld á grundvelli sérstakra aðstæðna.

Með því að uppbætur, styrkir og aðrar greiðslur til að mæta kostnaði vegna sjúkdóma 
og fötlunar (skerðinga) eða sérstökum aðstæðum eru skattskyldar fær sá sem þarfnast 
þeirra í fyrsta lagi ekki nema rúmlega 60% af þeirri uppbót sem metið hefur verið að 
hann þurfi til að mæta kostnaði.

Skattlagningin hefur keðjuverkandi áhrif, þar sem þessar greiðslur koma inn sem tekjur 
og lækka þar með húsnæðisbætur, sérstakan húsnæðisstuðning og barnabætur (til að 
nefna nokkur dæmi) hjá tekjulágum einstaklingum.

1) Uppbætur á lífeyri skv. 1 .mgr. 9. gr. laga um félagslega aðstoð nr. 99/2007. 
Um er að ræða:

a) Umönnunarkostnaðar, sem heimilishjálp eða aðrir opinberir aðilar greiða ekki.
b) Sjúkra- eða lyfjakostnaðar og kostnaðar vegna kaupa á heyrnartæki, sem 

sjúkra-tryggingar greiða ekki.
c) Húsaleigukostnaðar, sem fellur utan húsaleigubóta.
d) Vistunarkostnaðar á dvalarheimilum, stofnunum svo og sambýlum og 

áfanga-stöðum, sem fengið hafa starfsleyfi frá ráðuneyti eða reka sambærilega 
starfsemi.

e) Rafmagnskostnaðar vegna súrefnissíunotkunar.

Tafla 1.
Fjöldi lífeyrisþega með uppbætur á lífeyri árið 2016 1245
Utgjöld ríkissjóðs vegna uppbóta á lífeyri árið 2016 203 milljónir kr.
Greiddur tekjuskattur af uppbótunum árið 2016 46 milljónir kr.

2) Uppbætur vegna reksturs bifreiðar fyrir hreyfihamlaða skv. 2.mgr. 10. gr. 
laga um félagsleg aðstoð nr. 99/2007.

Tafla 2.
Fjöldi lífeyrisþegar og útgjöld ríkissjóðs vegna uppbóta vegna reksturs bifreiða 
árið 2016.

Fjöldi einstaklinga Útgjöld ríkissjóðs
Ellilífeyrisþegar 3255 587,8 milljónir kr.
Örorkulífeyrisþegar 2489 429,8 milljónir kr.
Örorkustyrkþegar 6 880 þús kr.
Samtals 5750 1.018 milljónir kr.

Af uppbótum vegna reksturs bifreiðar var árið 2016 greiddur rúmar 229 milljónir kr.
í tekjuskatt.

ÚBÍ | S igtúnM 2 | 105 Reykjavík | 530 6700 | obi.is | obi@obi.is

mailto:obi@obi.is


Verði þessar tillögur um breytingar á tekjuskattslögum að veruleika 
ríkissjóður ekki af verulegum skatttekjum eins og sjá má af þeim tölum sem teknar 
hafa verið saman hér að framan. Þeir lífeyrisþegar sem hafa mikinn kostnað vegna 
fötlunar eða sjúkdóma munu þó finna verulega fyrir þessari breytingu. Á meðan 
þessar uppbætur sem stjórnvöld hafa ákveðið að veita lífeyrisþegum til að mæta 
kostnaði sem hlýst af sjúkdómum og fötlun eru skattskyldar, fá þeir sem fá þessar 
uppbætur ekki notið þeirra nema að litlu leyti. Afar mikilvægt er því að breyta 
tekjuskattslögum þannig að framangreindar uppbætur teljist ekki til skattskyldra 
tekna lífeyrisþega. Með því að samþykkja þessar tillögur getur ný ríkisstjórn, strax 
á fyrstu dögum sínum, sýnt í verki áherslur sínar í velferðarmálum sem fram koma 
í stjórnarsáttmála flokkanna sem kynntur var 30. nóvember síðastliðinn

Í viðauka I. er að finna viðbótartillögur bandalagsins fyrir fjárlög 2018.

Með vinsemd og virðingu

Þuríður Harpa Sigurðardóttir 
formaður ÖBÍ

Ekkert um okkur án okkar!
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Viðauki I. Viðbótartillögur. 

1) Hækka tekju- og eignamörk fyrir uppbót á lífeyri, mörkin þannig að það 
verði ekki lægra en framfærsluviðmið með heimilisuppbót (280.000 kr. 
fyrir árið 2017).

Veruleg fækkun hefur orðið á fjölda lífeyrisþega sem fá greidda uppbætur á lífeyri, en 
viðmiðunarmörk fyrir uppbótaflokkinn hafa verið óbreytt í nokkur ár. Í 6. gr. reglugerðar 
nr. 1052/2009 segir að fjárhæðir þessara uppbóta skuli taka breytingum á sama hátt 
og bætur og tekjumörk samkvæmt lögum um almannatryggingar.

Tekju- og eignamörk fyrir uppbætur á lífeyri skv. 12. gr. reglugerðar nr. 1052/2009 voru 
óbreytt frá því reglugerðin var sett og þar til 1.1. 2015, er tekjuviðmiðið var hækkað úr
200.000 kr. í 225.070 kr. Eignaviðmiðið hefur verið óbreytt frá árinu 2009. Samkvæmt 
ákvæðinu skulu uppbætur á lífeyri aldrei greiddar til lífeyrisþega sem á eignir í 
peningum eða verðbréfum yfir 4.000.000 kr. eða er með heildartekjur yfir 2.700.840 
kr. á ári (eða 225.070 kr. á mánuði).

Upphaflega skv. reglugerð nr. 595/1997 (16. október 1997) voru eignamörkin
2.500.000 krónur og tekjumörkin 88.970 krónur. Óbreytt til 2009 þegar ný reglugerð 
tók við.

Eignarmörk m.v. vísitölu neysluverðs (nóvember 2017) ættu að vera 6.129.390 kr. og 
tekjumörk m.v. launavísitölu 352.250 kr. (október 2017) ef miðað er við fjárhæðir í 
reglugerð frá 1997.

Eignarmörk m.v. vísitölu neysluverðs (nóvember 2017) ættu að vera 4.984.933 kr. og 
tekjumörk m.v. launavísitölu 350.292 kr. (október 2017) ef miðað er við fjárhæðir í 
reglugerð frá 2009.

2) Mæðra- og feðralaun skv. 2. gr. laga um félagslega aðstoð nr. 99/2007.
Mæðra- og feðralaun skerða einnig framfærsluuppbótina, sem greidd er skv. 2. mgr. 
9.gr. laga um félagslega aðstoð. Framfærsluuppbótin er greidd til örorku- og 
endurhæfingarlífeyrisþega með engar eða lágar aðrar tekjur, en frá Tryggingastofnun 
til að heildartekjur þeirra nái ákveðnu lágmarki/framfærsluviðmiði (í dag 280.000 kr. á 
mánuði). Mæðra- og feðralaun, eins og aðrar skattskyldar tekjur, skerða 
framfærsluuppbótin krónu á móti krónu. Ráðstöfunartekjur einstæðra foreldra í þessari 
stöðu eða þær sömu með og án mæðra- og feðralauna, sjá nánar á töflu 1.
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Tafla 1. Dæmi um mánaðalegar skattskyldar greiðslur til öryrkja með engar 
aðrar tekjur en bætur TR á árinu 2017 og mæðra- /feðralaun.

Greiðslutegundir
Án mæðra/feðralauna Með

mæðra/feðralaunum
Örorkulífeyrir 42.482 42.482
Aldurstengd
örorkuuppbót

27.854 27.854

Tekjutrygging 137.226 137.226
Heimilisuppbót 39.851 39.851
Framfærsluuppbót 32.217 23.046
Mæðra-/feðralaun 0 9.171
Greiðslur alls 280.000 280.000

Örorkumat við 30 ára aldur.
Foreldri sem býr eitt, með og án mæðra-/feðralauna með 2 börnum Árið 2016 fengu 
2647 einstæðir foreldrar greidd mæðra-/feðralaun.
Útgjöld ríkissjóðs vegna mæðra-/feðralauna árið 2016 voru rúmir 353 milljónir króna. 
Af greiðslunum voru greiddar rúmar 131 milljónir króna í tekjuskatt og útsvar.

Dánarbætur skv. 6.gr. laga um félagslega aðstoð nr. 99/2007.
Dánarbætur skerða framfærsluuppbót. Dánarbætur eru 27.429 krónur á mánuði og 
eru greiddar í sex mánuði. Bæturnar teljast til tekna, af þeim er greiddur tekjuskattur. 
Sökum þess að þær eru skattskyldar koma þær að fullu til skerðingar á 
framfærsluuppbót króna á móti krónu. Af því leiðir að einstaklingur sem hefur engar 
aðrar tekjur en örorkulífeyri frá Tryggingastofnun fær í raun engar dánarbætur þótt 
hann eigi rétt á þeim.

Dæmi: Bjarni er 30 ára einstaklingur sem fær 75% örorkumat 25 ára. Bjarni hafði verið 
í námi fram að örorku og aldrei greitt í lífeyrissjóð. Bjarni á eitt barn og hefur nú misst 
maka sinn en saman höfðu þau eignast eitt barn. Bjarni býr einn með barni sínu eftir 
andlát maka hans. Ráðstöfunartekjur Bjarna eftir andlát eiginkonu hans eru 261.154 
krónur. Bjarni sér að hann á rétt á dánarbótum, 27.429 krónum á mánuði í sex mánuði 
og sækir um. Honum bregður hins vegar um næstu mánaðamót þegar hann fær 
greiddar bætur og dánarbætur því samanlagðar ráðstöfunartekjur hans með 
dánarbótum eru 261.154 krónur á mánuði.

Dánarbætur: Fjöldi einstaklinga og útgjöld ríkissjóðs árið 2016.
Fjöldi einstaklinga: 131
Útgjöld ríkissjóðs voru 5,4 milljónir króna. Af þessum greiðslum voru greiddar rúmar 
milljónir 2 milljónir kr. í tekjuskatt og útsvar.

3) Styrkir til náms og verkfæra- og tækjakaupa fatlaðs fólks, samkvæmt 
lögum nr. 59/1992.

4) Námsstyrkir.

5) Styrkir félagsþjónustu sveitarfélaga; s.s. aðstoð við tekjulága foreldra 
vegna barna á þeirra framfæri, styrkir vegna húsbúnaðar, greiðsla vegna 
sérfræðiaðstoðar.
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