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U m sögn N eytendasam takanna uin frum varp til laga um breytingar á lögum um stuðning til kau p a  á 
fyrstu íbúð, m eð síðari breytinguin, (rým ri skilyrði), 233. mál.

N eytendasam tökin vísa til tölvupósts frá nefndarsviði A lþingis, dags. 25. janúar sl., þar sem óskað er e f tir  
um sögn sam takanna um frum varp til laga um breytingar á lögum um stuðning til kaupa á fyrstu ibúð, m eð  síðari 
breytingum , (rýmri skilyrði), 233. mál.

í frum varpinu er lagt til að réttur til að nýta sér skattfrjálsa úttekt á séreignasparnaði einskorðist ekki e ingöngu við 
fyrstu kaup heldur nái einnig til einstaklinga er ekki hafa átt íbúð undangengin þrjú ár og ekki áður fu llný tt heim ild 
sína sam kvæ m t lögunum . Einnig er lagt til að krafa um sam fellda nýtingu viðbótaiðgjalds verði felld á b ro tt og að 
heim ilt verði að nýta viðbótariðgjaldið m eð hléum. Þar að auki er lagt til að hám arksijárhæð heim ildarinnar verði 
hækkuð.

N eytendasam tökin fagna því að unnið sé að því að rýmka heim ild til úttektar á séreignarsparnaði enda o f t á tíðum  
m ikilvæ gur þáttur í því að einstaklingar eigi fyrir útborgun og geti þar ineð keypt sér fasteign. A ðstæ ður geta 
kom ið upp þar sem að einstaklingar lendi í fjárhagserfíðleikur og þurfí þessa brú til að eiga fyrir ú tborgun  þrátt 
fyrir að hafa fyrr á lífsleiðinni átt fasteign. N eytendasam tökin styðja jafnfram t þá tillögu um að felld verð i niður 
sú krafa um sam fellda nýtingu viðbótariðgjalds sem og að hám arksljárhæ ð heim ildarinnar verði hækkuð.

N eytendasam tökin vilja þó vekja athygli á því að í greinargerð með fruinvarpinu er vísað til fímm ára gam allar 
rannsóknar, án tilraunar til að m eta með útreikningum  raunveruleg áh rif lagabreytinganna á lífeyriseign við lok 
starfsæ vi. Þar segir in.a. að "[rjaunar mætti færa gild rök fyrir því að lífeyrissparnaður sé, e f  eitthvað er, o f  inikill, 
sé tekið mið a f  dæm igerðri tekjudreifíngu einstaklings yfír æviskeið hans." Ekki er reynt að le iða þessa 
staðhæ fíngu fram með útreikningum . N eytendasam tökin hvetja til þess að jafnan sé stuðst við raunverulega 
útreikninga á áhrifum  lagabreytinga, sér í lagi á þá hópa sem sérstaklega er tekið til að kom ið sé til m óts við. 
N eytendasam tökin hvetja til rannsókna er varpa raunverulegu ljósi á breytingarnar, Sé raunin sú, eins og hald ið  er 
fram í greinargerðinni að einstaklingur megi " ...vænta ineira en 100% a f  m eðalævitekjum  sínum  í lífeyri á 
eftirlaunaaldri" þá væri næ rtæ kast að lækka lífeyrisiðgjöld og leyfa einstaklingum  sjálfum  að ráðstafa að vild 
tekjum  sínum.

Að öðru leyti og ineð fyrirvara um raunveruleg áh rif lagabreytinganna neytendum til hagsbóta bæði til skem m ri, 
en ekki síst til lengri tíma, gera NS ekki athugasem dir við frum varpið, og leggja til að það verði sam þykkt.
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