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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2018.

Að beiðni efnahags- og viðskiptanefndar hefur fjármála- og efnahagsráðuneytið tekið saman 
eftirfarandi svör við athugasemdum Viðlagatryggingar Islands við frumvarp til laga um breytingu á 
ýmsum lögum vegna tjárlaga fyrir árið 2018 (þskj. 3 - 3 .  mál). I minnisblaði þessu er einnig að fínna 
svör við spumingum nefndarmanna sem bomar vom fram á fundi nefndarinnar þann 18. desember sl. 
ásamt tillögur að breytingum sem lagðar em til við frumvarpið.

1. Umsögn Viðlagatryggingar íslands.
I umsögn Viðlagatryggingar íslands er annars vegar óskað eftir því að Viðlagatrygging verði 
undanþegin staðgreiðslu og tekjuskatti af ljármagnstekjum og hins vegar að lögum nr. 99/1999, verði 
breytt á þann veg að stofnunin falli í sérstakan flokk eftirlitsskyldra aðila í stað þess að falla í flokk 
vátryggingafélaga, skv. 2. tölul. 5. gr. laganna. Jafnframt að Viðlagatrygging greiði 1.000.000 krónur 
í fastagjald í stað hlutfalls af bókfærðum iðgjöldum.

Það er afstaða ráðuneytisins að réttara sé að taka skattskyldu fjármagnstekna Viðlagatryggingar til 
skoðunar í þeirri vinnu sem framundan er vegna endurskoðunar skattstofna fjármagnstekjuskatts enda 
skammur tími til stefnu. Að því er varðar eftirlitsgjald til Fjármálaeftirlitsins þá leitaði ráðuneytið 
sjónarmiða Fjármálaeftirlitsins þar sem fram kom að breytingartillagan fæli í sér lægra eftirlitsgjald 
af hálfu Viðlagatryggingar en áætlun Fjármáleftirlitsins fyrir árið 2018 gerði ráð fyrir og til þess að 
mæta því þyrfti að hækka álagningarstofn fyrir flokk vátryggingarfélaga til að ná því markmiði 
laganna að eftirlitsskyldir aðilar standi straum af kostnaði og rekstri Fjármálaeftirlitsins. Ef vilji 
Alþingis stæði til þess að fella Viðlagatryggingu í sérstakan flokk eftirlitsskyldra aðila, í stað þess að 
Viðlagatrygging teldist til flokks vátryggingafélaga, telur Fjármálaeftirlitið að fastagjaldið ætti að 
taka mið af lágmarkseftirlitsgjaldi fyrir flokk vátryggingafélaga, skv. 2. tölul. 5. gr. laga nr. 99/1999, 
sem er 1.200.000 krónur. Jafnframt þyrfti að breyta álagningarstofni fyrir flokk vátryggingafélaga 
skv. 2. tölul. 5. gr. laga nr. 99/1999, frá núverandi tillögu fyrir árið 2018 sem er 0,44030% af 
bókfærðum iðgjöldum (c. liður 23. gr. frumvarps til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna íjárlaga 
fyrir árið 2018) og hækka í 0,45808%. Það er mat ráðuneytisins að málið sé athugunar virði en of 
seint fram komið til að unnt sé að grípa til ráðstafana nú.

2. Heimild til að verja fé úr Franikvæmdarsjóði aldraðra til að standa straum af 
rekstrarkostnaði.
Nefndarmenn óskuðu eftir upplýsingum um ákvæði til bráðabirgða VII í lögum um málefni aldraðra 
og leitaði fjármála- og efnahagsráðuncytið til velferðarráðuneytisins eftir upplýsingum. I svari 
ráðuneytisins kemur eftirfarandi fram:

Framkvæmdasjóði aldraðra er heimilt að verja fé úr sjóðnum til að standa straum af rekstrarkostnaði 
hjúkrunarrýma fyrir aldraða rekstrarárin 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017.

Þessi grein á eingöngu við um framlag úr Framkvæmdasjóði aldraðra til reksturs hjúkrunarheimila, í



daggjaldagrunn í stað þess að nýta þessa tjármuni til framkvæmda. Um er að ræða 625 millj. kr. sem 
eru tilgreindar á íjárlagalið 08-402-110. Auk þess eru á þessum íjárlagalið 08-402-110 270 millj. kr. 
til viðhaldskostnaðar heimila sem greitt er með húsnæðisgjaldi til annarra heimila en þeirra sem 
íjármögnuð eru með leiguleið.

Daggjöld til hjúkrunar- og dvalarheimila eru greidd skv. rammasamningi milli SI og hjúkrunarheimila 
frá 1. janúar 2016.
http://www.sjukra.is/media/samningar/Rammasamningur-um-thjonustu-hjukrunarheimila.pdf/

Leiguleið.
Leiguleiðin er ekki tengd framangreindu bráðabirgðaákvæði. Leiguleiðin var sett á fót í kjölfar 
efnahagshruns með það að markmiði að tjölga hjúkrunarrýmum. Gert var samkomulag við nokkur 
sveitarfélög: Akureyri, Borgarbyggð, Garðabæ, Mosfellsbæ, Reykjanesbæ, Bolungarvík,
Fljótsdalshérað, Isatjarðarbæ, Seltjamames og Hafnarljörð um að byggja hjúkrunarheimili og þau 
fengju til þess lán frá íbúðalánasjóði með heimild í VII. kafla laga nr. 44/1998, sbr. 21. gr. laga nr. 
120/2009 um að veita sveitarfélögumlán vegna bygginga eða kaupa á hjúkmnarheimil fyrir aldraða. 
Mótframlag ríkis/FA, ígildi hefðbundins 85% stofnkostnaðar auk viðhalds er svo greitt á 40 ámm, 
eða á sama tíma og lán íbúðarlánasjóðs. Með því að dreifa framlagi sjóðins á 40 ár til þessara heimila 
var unnt að hetja byggingu nokkurra hjúkrunarheimila og íjölga rýmu umtalsvert á stuttum tíma. 
Þessi heimili fá ekki greitt húsnæðisgjald með daggjöldum né geta sótt um frekara framlag úr FA á 
samningstímanum. Stofnframlag FA skv. þessum samningum er greitt af fjárlagalið 08-402-625 og er 
620 m.kr. á árinu 2017 og verður um 825 m.kr. árlega á verðlagi 2017 þegar öll heimilin hafa verið 
tekin í notkun, en heimlin í Hafnarfirði og á Seltjamamesi em í byggingu. Stofnframlagið er 
verðtryggt.

Sparnaðarkrafa.
Almennt er gerð sambærileg spamaðarkrafa til hjúkrunarheimila og annarra heilbrigðisstofnana. 
Samkvæmt forsendum fjárlagafmmvarpsins er hún 0,5% eins og annarra heilbrigðisstofnana.

3. Skýringar vegna breytinga á gjaldskrá fyrir ýmis vottorð og leyfi í tengslum við vegabréf, 
dvalarleyfi og veitingu ríkisborgararéttar.

Nefndarmenn óskuðu efitir nánari skýringum á 38. og 39. gr. frumvarpsins. Fjármála- og 
efnahagsráðuneytið hefur óskað eftir upplýsingum frá dómsmálaráðuneytinu og mun senda þær 
um leið og þær berast.

4. Breytingartillögur.
Ráðuneytið telur nauðsynlegt að gerðar verði eftirfarandi breytingar á fmmvarpinu.

A. Fjármagnstekjuskattur  -  tekjuskattur lögaðila sem skattsk.yld.ir eru skv. 3.-5. tólul. 1. mgr. 2. 
gr., eins og sameignar- og samlagsfélög.
Við 5. gr. bætast tveir nýir stafliðir, svohljóðandi:
a. í stað „36%“ í c-lið 3. tölul. kemur: 37,6%.
b. í stað „36%“ í c-lið 4. tölul. kemur: 37,6%.

Við 6. gr. frumvarpsins bætist nýr stafliður, svohljóðandi:
a. í stað „36%“ í 2. mgr. kemur: 37,6%.

Akvæðin öðlist þegar gildi og komi til framkvæmda við staðgreiðslu opinberra gjalda 2018 og 
álagningu 2019.

Með hækkun á skatthlutfalli íjármagnstekjuskatts úr 20% í 22% verður samanlagður skattur á hagnað
félags og arð eiganda samtals 37,6%. Því er lögð til hækkun á tekjuskatti lögaðila sem skattskyldir
em skv. 3.-5. tölul. 1. mgr. 2. gr. tekjuskattslaga, eins og sameignar- og samlagsfélög, úr 36% í

http://www.sjukra.is/media/samningar/Rammasamningur-um-thjonustu-hjukrunarheimila.pdf/


37,6%. Er það í samræmi við aðrar hækkanir frumvarpsins á ijármagnstekjuskatti. Gert er ráð fyrir að 
hækkunin komi til framkvæmda við álagningu tekjuskatts á árinu 2019 vegna rekstrarársins 2018.

B. Hækkun frítekjumarks vaxtatekna.
Við 2. gr. frumvarpsins bætist nýr stafliður og hljóðar 2. gr. þá þannig eftir breytinguna:

2. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 3. mgr. 66. gr. laganna:
a. í stað „20%“ í 1. málsl. kemur: 22%.
b. í stað fjárhæðarinnar „125.000 kr.“ í 3. málsl. kemur: 150.000 kr.

e-liður 5. gr. frumvarpsins orðist svo: 
í stað „10%“ í 1. málsl. a-liðar 8. tölul. kemur: 12%.

Við 5. gr. frumvarpsins bætist nýr stafliður, er verður f-liður, svohljóðandi: 
í stað fjárhæðarinnar „125.000 kr.“ í 2. málsl. a-liðar 8. tölul. kemur: 150.000 kr,

Gert er ráð fyrir að frítekjumark vaxtatekna hjá einstaklingum, hvort sem þeir bera ótakmarkaða eða 
takmarkaða skattskyldu hér á landi, hækki í 150.000 kr. í stað 125.000 kr. þannig að ekki leggist 
skattur á þær vaxtatekjur. Ekki er tekið tillit til frítekjumarks í staðgreiðslu heldur einungis við 
álagningu opinberra gjalda. Hækkunin er talin lækka tekjur ríkissjóðs um u.þ.b. 200 millj. kr. Þau 
áhrif koma hins vegar ekki fram fyrr en á árinu 2019 við álagningu opinberra gjalda, nema 
sérstaklega sé kveðið á um það í gildistökuákvæði frumvarpsins að hækkunin skuli hafa afturvirk 
áhrif á álagningu ársins 2018.

Eins og frumvarpið stendur núna er gildistaka 2. og 5. gr. þannig:
Öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við staögreiðsiu opinberra gjalda 2018 og álagningu 
2019.

C. Leiðrétting á gildistökuákvœði laganna.
Nauðsynlegt er að gera leiðréttingu á gildistöku 1. og 6. gr. frumvarpsins.

Lagt er til að 6. gr. komi til framkvæmda við staðgreiðslu opinberra gjalda 2018 og álagningu 2019.

Lagt er til að ákvæði 1. gr. öðlist gildi 1. janúar 2018 og frá þeim tíma taki yfírskattanefnd við öllum 
óloknum ágreiningsmálum um skattalega heimilisfesti sem til meðferðar eru hjá ráðherra eða hefðu 
að óbreyttu komið til meðferðar hjá honum.

46. gr. laganna mun þá hljóða þannig eftir leiðréttinguna:
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Ákvæði 1. gr. öðlast gildi 1. janúar 2018 og frá þeim tíma tekur yfirskattanefnd við öllum 

óloknum ágreiningsmálum um skattalega heimilisfesti sem til meðferðar eru hjá ráðherra eða 
hefðu að óbreyttu komið til meðferðar hjá honum.
Ákvæði 2.-3., 5.-6. og 9.-10. gr. koma til ffiamkvæmda við staðgreiðslu opinberra gjalda 

2018 og álagningu 2019.
Ákvæði 4. gr. koma til ffiamkvæmda við ákvörðun bamabóta í fyrirffiamgreiðslu og við 
álagningu opinberra gjalda á árinu 2018.
Ákvæði 7. gr. kemur til ffiamkvæmda á árinu 2018 vegna tekna ársins 2017.
Ákvæði 26. gr. kemur til ffiamkvæmda við álagningu opinberra gjalda á árinu 2018 vegna 

tekna ársins 2017.
Ákvæði 29. og 31. gr. öðlast gildi 1. janúar 2018 og koma til ffiamkvæmda 1. febrúar 2018. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. öðlast 11., 13.-14., 16.-25., 30., 32.-33. og 36.^44. gr. gildi 1.



janúar 2018.


