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Útreikningar fyrir efnahags- og viðskiptanefnd

Óskað var eftir útreikningum á áhrifum mögulegra breytinga á frumvarpi um ýmsar 
forsendur fjárlagafrumvarps 2018.

1. Annars vegar var beðið um mat á kostnaði fyrir ríkissjóð við meiri hækkun 
skerðingarmarka barnabóta en gert er ráð fyrir í frumvarpinu.

Að fara frá þeim forsendum sem voru í frumvarpinu, upp í það að skerðingarmörk tekna 
verði 300 þús.kr. á mánuði fyrir einstæða og 600 þús.kr. á mánuði fyrir samskattaðar 
sambúðir, reiknast sem aukalegur kostnaður upp á 1,8 ma.kr. fyrir ríkissjóð.

E f framtölum barnafólks er skipt niður í tekjutíundir innan þess hóps er dreifingin eftirfarandi 
(myndin er litaskipt eftir hjúskaparstöðu þeirra sem nytu mögulegs ábata):

Dreifing hækkunar barnabóta - framtöl foreldra (möguleg sviðsmynd)
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2. Hins vegar var óskað eftir kostnaðarmati við það að færa eignarviðmið vaxtabóta. Sú 
greining er tvíþætt.

2.a) Fimm milljón króna hækkun eignarviðmiða
Aukinn kostnaður vegna þess að hækka neðri eignarviðmið vaxtabóta um 5 m.kr.1 reiknast 
sem 1,3 ma.kr. umfram það sem fram kemur í frumvarpinu. E f raðað er niður á tíundir fyrir 
einungis þau framtöl þar sem vaxtagjöld2 koma fram er myndin eftirfarandi:

1 Efri eignarviðmið haldast áfram 160% af neðri eignarviðmiðum í þessum útreikningum.
2 Hér er átt við vaxtagjöld vegna kaupa eða byggingar á íbúðarhúsnæði til eigin nota, vegna búseturétta eða 
eignarhluta í kaupleiguíbúð.
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2.b) Tíu milljón króna hækkun eignarviðmiða
Aukinn kostnaður vegna þess að hækka neðri eignarviðmið vaxtabóta um 10 m.kr. reiknast 
sem 2,0 ma.kr. umfram það sem fram kemur í frumvarpinu. E f raðað er niður á tíundir fyrir 
einungis þau framtöl þar sem vaxtagjöld koma fram er myndin eftirfarandi:
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