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Alþingi, efnahags- og viðskiptanefnd 
Austurstræti 8 
150 REYKJAYÍK

Kt. 420169-3889

Svar við fyrirspurn efnahags- og viðskiptanefndar varðandi 3. þingmál - frumvarp til 
laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2018

Með tölvupósti dags. 19. desember sl. er óskað eftir samantekt yfir fjölda einstaklinga sem 
hafa minna en 400.000 kr. vaxtatekjur á ári og hjóna sem hafa minna en 800.000 vaxtatekjur 
á ári. Þá er þess óskað með tölvupósti dags. 20. desember að ríkisskattstjóri útbúi jafnframt 
töflu eða línurit sem sýni mismun á skattbyrði af vaxtatekjum manna miðað við annars vegar 
20% skatthlutfall og 125.000 kr. frítekjumark vaxta og hins vegar 22% skatthlutfall og 
150.000 kr. frítekjumark vaxta.

I. Fjöldi einstaklinga sem hafa minna en 400.000 kr. vaxtatekjnr á ári og hjóna sem hafa 
minna en 800.000 vaxtatekjur á ári

Ríkisskattstjóri hefur tekið saman upplýsingar um vaxtatekjur sem eru innan frítekjumarks 
vaxtatekna í álagningu 2017 (vaxtatekjur ársins 2016).

Heildarfjöldi framtala (eignahlið) 2017 er 211.029 og nema vaxtatekjur samtals 
32.924.369.102 kr. og skiptast þau með eftirfarandi hætti:

Einstaklingar 143.033 (67,78%) með vaxtatekjur að fjárhæð kr. 12.606.275.907 (38,29%) 
Sambýlingar 67.996 (32,22%) með vaxtatekjur að fjáræð kr. 20.318.093.195 (61,71%)

í eftirfarandi töflu má sjá sundurliðun samkvæmt ofangreindum fjárhæðamörkum:

Einstaklingar (fjöldi) 
fjölsk.merking 1, 2 og 7

Summa
vaxtatekna

Vaxtatekjurc 400.000 kr, 
Vaxtatekiur=> 400.000 kr.

137.855
5.178

96,38%
3,62%

4.287.652.173
8.318.623.734

34,01%
65,99%

Samtals 143.033 100,00% 12.606.275.907 100,00%

Sambýlisfólk (fjöldi) 
fjölsk.merking 3, 6 og 9

Summa
vaxtatekna

Vaxtatekjur < 800.000 kr. 
Vaxtatekjur => 800.000 kr.

63.575
4,421

93,50%
6,50%

6.470.051.163
13.848.042.032

31,84%
68,16%

Samtals 67.996 100,00% 20.318.093.195 100,00%
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II. Mismunur á skattbyrði a f vaxtatelg'um manna miðað við annars vegar 20% skatthlutfall 
og 125.000 kr. frítekjumark vaxta og hins vegar 22% skatthlutfall og 150.000 kr. 
frítekjumark vaxta

í eftirfarandi töflu má sjá sundurliðun samkvæmt ofangreindum forsendum:

Forsenda 1 
Frítekjum ark 125.000 kr. 

(250.000 kr. hjá hjónum ) og 
20% skattur

Forsenda 2 
Frítekjum ark 150.000 kr. 

(300.000 kr. hjá hjónum ) og 
22% skattur

Fjöldi með skatt Fjárhæð skatts Fjöldi með skatt Fjárhæð skatts
Einhleypingar 14.781 1.716.230.185 12.741 1.812.626.472
Sambýlingar 12.467 2.856.862.796 10.841 3.014.729.621

Ríkisskattstjóri lýsir sig reiðubúinn til að veita frekari skýringar og upplýsingar ef efnahags- 
og viðskiptanefnd telur þörf á.
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