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Efni: Umsögn Hagsmunasamtaka heimilanna um 678. mál á 152. löggjafarþingi

Tekjuskattur o.fl. (mótvægisaðgerðir vegna verðbólgu)

Með ofangreindu frumvarpi er lagt til að bætur almannatrygginga og húsaleigubætur skuli hækka til 
að mæta hækkaðri verðbólgu ásamt því að 20.000 kr. eingreiðsla komi til barnafjölskyldna með lágar 
tekjur sem reiða sig á barnabótakerfið. Hagsmunasamtök heimilanna eru fylgjandi þeim aðgerðum, 
þó draga megi í efa hvort þær muni duga til þess að verja kaupmátt þeirra hópa sem þær beinast að. 
Samtökin telja að ganga þurfi lengra í því skyni og telja líklegt að enn frekari aðgerða muni verða þörf 
til að bæta við slíka kjaraleiðréttingu fyrir lok þessa fjárlagaárs svo hún haldi í við verðbólguna.

Að þessu sögðu gera samtökin einkum athugasemdir við að í frumvarpinu séu ekki lagðar til neinar 
aðgerðir fyrir lágtekjufólk á vinnumarkaði sem hefur þrátt fyrir allt náð að afla sér eigin húsnæði. Í því 
sambandi má benda á að mörg þau sem hafa komist inn á húsnæðismarkaði að undanförnu hafa ekki 
staðist greiðslumat fyrir óverðtryggðum lánum heldur neyðst til að taka verðtryggð lán, þrátt fyrir að 
það sé óhagstæðasta lánaform sem fyrirfinnst þó víða væri leitað. Af völdum síhækkandi verðbólgu 
hækka húsnæðislán þessara heimila gríðarlega hratt um þessar mundir. Vegna viðbragða Seðlabanka 
Íslands við verðbólgunni með því að hækka vexti er einnig útlit fyrir að jafnvel enn meiri hækkanir 
verði á greiðslubyrði þeirra sem hafa getað staðist greiðslumat fyrir óverðtryggðum lánum. Ekkert í 
frumvarpinu er til þess fallið að koma til móts við þessa einstaklinga eða fjölskyldur þeirra.

Svo dæmi sé tekið hefur 8% verðbólga þau áhrif á verðtryggðar skuldbindingar fólks að greiðslubyrði 
þeirra hækkar um 8.000 kr. fyrir hverjar 100.000 kr. sem þau þurftu áður að greiða mánaðarlega. Með 
þeim vaxtahækkunum sem þegar hafa orðið vegna viðbragða við verðbólgunni er einnig ljóst að hvert 
prósentustig vaxtahækkana mun hafa í för með sér sambærilega hækkun á greiðslubyrði af hverjum 
10.000.000 kr. af óverðtryggðu húsnæðisláni. Greiðslubyrði dæmigerðra húsnæðislána að fjárhæðum 
40-50 milljón kr. er þar af leiðandi að hækka um tugi þúsunda kr. á mánuði. Heimili með lágartekjur 
hafa ekki svigrúm til að takast á við slíka útgjaldaaukningu til lengri tíma. Samtökin krefjast þess því 
að nú þegar verði ráðist í fyrirbyggjandi aðgerðir til að tryggja húsnæðisöryggi allra heimila.
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