
1. Óskað er eftir afriti af þeim gögnum og forsendum sem sýna rökin fyrir þeirri 
niðurstöðu að tryggingargjaldið hafi skilað sömu tekjum og árið áður þráttfyrir lækkun 
álagningarstuðuls. Óskað er eftir upplýsingum um að hvaða marki fyrra ár hafi haft 
áhrif í þessu sambandi í Ijósi covit ástandsins.

Tekjur ríkissjóðs af innheimtu tryggingagjaLda minnkuðu mikið árið 2020 vegna þeirra áhrifa 
sem Covid-faraldurinn hafði á innlent hagkerfi og vinnumarkað. Ein af aðgerðum 
ríkisstjórnarinnar tiL að styðja við viðspyrnu hagkerfisins var að lækka almenna 
tryggingagjaLdið um 0,25 prósentustig tímabundið og gildir sú Lækkun árið 2021.

Gert er ráð fyrir í uppfærðri tekjuáætLun fyrir árið 2021 að tekjur af tryggingagjöLdum muni 
nema 93 ma.kr. á yfirstandandi ári en tekjurnar voru 88 ma.kr. árið 2020. Hækkun nemur því 
5 ma.kr. eða tæpum 6% miLLi ára þrátt fyrir Lækkun aLmenna tryggingagjaLdsins.

Forsendur tekjuáæ tlunar tryggingagjaLds eru í grunninn tvíþættar. Annars vegar er Litið tiL 
þjóðhagsspár Hagstofu ísLands og hins vegar tiL innheimtu gjaldsins í hverjum mánuði. í 
þjóðhagspánni er einkum Litið tiL væntrar þróunar Launa á vinnustund og heildarvinnustunda 
og stýra þær breytur áætLun um þróun stofns tryggingagjalda út spátímabiLið. Innheimta 
gjaldsm s gefur síðan betri mynd af þróun stofnsins þegar Líður á árið og væntum tekjum

Tekjur af tryggingagjöLdum Lækkuð mikið árið 2020 vegna þeirra búsifja sem Covid oLLi á 
vinnumarkaði eða um rífLega 9% miLLi ára. HeLsta skýring þeirrar Lækkunar er skörp aukning 
atvinnuLeysis árið 2020 þar sem heildarvinnustundum fækkaði um 5% frá fyrra ári. SamhLiða 
þeirri viðspyrnu sem náðst hefur á vinnumarkaði frá upphafi faraLdursins hafa tekjur aukist 
á ný á þessu ári samhLiða Launahækkunum og minnkandi atvinnuLeysi. Aukningin verður af 
Lágum grunni ársins 2020 og þó stefni í að hún nemi 6% miLLi áranna 2020 og2021 verða tekjur 
ríkissjóðs af tryggingagjaLdi enn 4 ma.kr. lægri en þær voru árið 2019.

2. Óska er eftir upplýsingum um kostnaðinn af því að skattgreiðslur lækkuðu um 5.000 
kr. á mánuði hjá einstaklingum sem höfðu yfir 1 m.kr á mánuði í tekjur. í því sambandi 
er vísað til skattalækkana sem hafa kostað 20 ma. kr. með lækkun neðra þreps. Hversu 
stór hluti af þeirri upphæð er vegna einstaklinga sem höfðu laun undir 1 m.kr á mánuði 
og hversu stór vegna þeirra sem höfðu hærri tekjur?

Árið 2019 voru kynntar viðamikLar fyrirætLanir stjórnvaLda um endurskoðun á 
tekjuskattskerfinu. Þær fóLu í sér að árið 2020 var nýtt lægsta þrep tekið upp og árið 2021 var 
það þrep Lækkað enn frekar. Á meðan á innLeiðingu tekjuskattsbreytinganna stóð var ákveðið 
að þrepamörk tekjuskattskerfisins myndu fylgja vísitöLu neysluverðs í stað LaunavTsitöLu. 
Þessi breyting spilaði LykiLhLutverk í tekjuskattsbreytingunum þar sem hún oLLi því að 
þrepamörkin hækkuðu ekki eins mikið og þau hefðu gert ef þau hefðu þau fyLgt LaunavísitöLu. 
Leiddi það tiL þess að skattbyrði þeirra sem hafa tekjur í efsta þrepi jókst og 
tekjuskattsbreytingarnar fóru ekki upp aLLan tekjustigann. Því er mikiLvægt að Láta 
þrepamörkin breytast sem um nemur LaunavTsitöLu í tekjuskattskerfinu án breytinga þegar 
borin er saman staðgreiðsLa 2022 með núverandi kerfi og staðgreiðsLan eins og hún hefði 
orðið við óbreytt tekjuskattskerfi. Við sLTkan samanburð kemur í Ljós að tekjuskattur hjá þeim 
sem hafa tekjur um og yfir 1.200.000 kr. á mánuði eykst árið 2022 um 2.800 kr., en ekki Lækkun
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Kostnaður tekjuskattsbreytinganna er metinn út frá álagningarskrá Skattsins. Álagning á 
tekjur ársins 2020 iiggur fyrir en álagning fyrir tekjur 2021 verður tiLtæk næstkomandi vor í 
kjölfar fram talsskila. Áhrif breytinganna 2020 eru því þekktar en áhrif breytinganna 2021 
byggja á áætiun skrifstofu skattamáia. Árið 2020 iækkaði tekjuskattur um 7,3 ma.kr. vegna 
tekjuskattsbreytinga. Þeir sem höfðu tekjur yfir 12 m.kr. á ársgrundveLLi (1 m.kr. á mánuði) 
greiddu 0,2 ma.kr. aukaiega í tekjuskatt á meðan þeir sem höfðu tekjur undir 12 m.kr. fengu 
7,5 ma.kr. tekjuskattslækkun. Gert er ráð fyrir að árið 2021 muni tekjuskattur iækka um 13,7 
ma.kr. og munu þeir sem hafa tekjur yfir 12 m.kr. á ársgrundveLLi (1 m.kr. á mánuði) greiða 0,3 
ma.kr. minna í tekjuskatt árið 2021 en þeir sem hafa tekjur undir 12 m.kr. munu greiða 13,4 
ma.kr. minna í tekjuskatt vegna tekjuskattsbreytinganna.

Áhrif tekjuskattsbreytinga 2020-2021
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Vert er að nefna að tekjuskattsbreytingarnar drógu úr samsköttun þrepa (sjá 4 mgr. 66.gr. um 
Lög tekjuskatt 2003/90) með tiLheyrandi tekjuskattshækkun fyrir þá tekjuhæstu sem áður 
nutu góðs af samsköttuninni.

3. Meðal framleiðnivöxtur síðustu 20 ára hefur verið 1,9%, og 1,8% síðan 1991. í 
langtímaáætlun fjárm ála- og efnahagsráðuneytisins er gert ráð fyrir að til langs tíma 
vaxi framleiðni um 1,6%. Hér gætir ósamræmis við 1% viðmiðið sem stuðst er við í 
fjárlagafrumvarpi." Óskað er eftir útskýringum á þessu ósamræmi að því er virðist.

í greinargerð frumvarpsins er það rakið hvernig komist er að þeirri niðurstöðu að miða eigi 
við 1% langtímavöxt framLeiðni vinnuafLs. Nokkrir mismunandi mælikvarðar á framleiðni eru 
þar hafðir tiL hLiðsjónar enda er ekki augljóst að einn tiLtekinn mæLikvarði á framLeiðni standi 
öðrum framar í þessu samhengi. 10 ára meðaLvöxtur framLeiðni á þessa mæLikvarða Liggur á



bilinu 0,8-1,5%. Þar er átt við meðaltalsvöxt árin 2011-2020 en staða hagsveiflunnar var svipuð

Eins og fram kemur í greinargerðinni standa rök til þess að velja mælikvarða sem liggur við 
Lægri enda þessa bils. í fyrsta Lagi var hvergi meðal OECD-ríkja jafn mikiii framleiðnivöxtur 
eins og hér á Landi árin 2012-2019. Ekki er við því að búast að framleiðnivöxtur geti til lengdar 
verið mun meiri hér á Landi en að jafnaði í öðrum þróuðum ríkjum. í öðru Lagi hefur 
framleiðnivöxtur farið minnkandi á alþjóðavísu tiL Langs tíma Litið. Það skýrir hvers vegna 
meðaLtaLsvöxtur undanfarinna 20 eða 30 ára er meiri en undanfarinna 10 ára, en vegna þess 
að LangtímaLeitni framLeiðnivaxtar hefurfarið Lækkandi kann Lengra viðmiðunartímabiL aftur 
í tímann að gefa rangari fremur en réttari mynd af því hver Leitnivöxturinn er nú.

í LangtímaáætLun fjármáLa- og efnahagsráðuneytisins kemur fram mat á LangtímaLeitni 
stærðar sem köLLuð er skiLvirkni vinnuafLs í áætLuninni. Það er þýðing á hugtaki sem kaLLað er

Langtímaspágerð er Lýst, en fram reikningur ráðuneytisins í LangtímaáætLuninni byggir á 
þessari aðferðafræði OECD. Þetta er annað hugtak en framLeiðni eða framLeiðni vinnuafLs. 
Sam bandið á miLLi stærðanna er eftirfarandi:

VLF
 =  E a * La -  * K 1-aL

þar sem L stendur fyrir vinnuafL eða vinnuframLag, K stendur fyrir fjármagnsstofn, a stendur 
fyrir hLutdeiLd vinnuafLs í framleiðsLu, E stendur fyrir skiLvirkni vinnuafLs og VLF/L erframLeiðni 
vinnuafLs. Leitnivöxtur skiLvirkni vinnuafLs er metinn 1,6% á ári. Ekki er Lagt mat á Leitnivöxt 
framLeiðni í skýrsLunni, en vegna þess að þetta eru óLíkar stærðir er ekki við því að búast að 
Leitnivöxtur skiLvirkni vinnuafLs sé sá sami og framLeiðni vinnuafLs. Við þetta er að bæta að í 
LangtímaáætLuninni er skiLvirkni vinnuafLs metin með svokaLLaðri KaLman-síu en það er 
tiLtekin töLfræðiLeg aðferð við að meta Leitni sem má teLjast fræðiLeg. Við mat á 
framLeiðniviðmiðinu kaus ráðuneytið að Líta tiL einfaLdari mæLikvarða á LangtímaLeitni, þ.e.

4. Óskað er eftir mati fjárm álaráðuneytisins á hvaða áhrif breyting á barnabótakerfinu 
hefur á skattbyrði millitekju hópanna sem lenda í aukinni skerðingu vegna þessa. Svo 
virðist sem verið sé að draga úr skattbyrði lágtekjuhópa með því að auka hana hjá 
millitekju hópnum. Er það rétt?

í umsögn ASÍ kemur fram að fyrirhugaðar breytingar á barnabótum muni Leiða tiL þess að 
barnabætur með fLestum börnum muni rýrna á næsta ári þar sem skerðingarhLutfaLL efra 
þreps muni hækka með tiLheyrandi Lækkun á barnabótum fyrir tekjuhærri foreLdra. Það er 
ekki rétt þar sem í frumvarpinu er engin tiLLaga Lögð fram um hækkun skerðingarhLutfaLLa. 
Þær breytingar sem Lagðar eru tiL eru hækkun á skerðingarmörkum og fjárhæðum barnabóta. 
Engin þessara breytinga er tiL þess faLLin að rýra barnabætur. Ef barnabætur árið 2022 eru 
áætLaðar með tiLLiti tiL Launa- og verðLagsþróunar kemur í Ljós að barnabætur 92% barna 
munu hækka að raunvirði á komandi ári þrátt fyrir mikLa meðaLtaLshækkun tekna. Við sLíka 
áætLun er gert ráð fyrir að sama tekjuhækkun gangi yfir aLLa og því þarf að taka greiningu 
sem þessari með fyrirvara þar sem tekjur munu þróast á óLíkan hátt hjá óLíkum hópum.

TaLið er að boðaðar breytingar á barnabótum rúmist innan fjárheimiLd barnabóta. Það skýrist 
annars vegar af því að fjárheimiLd barnabóta var ekki fuLLnýtt árið 2021 og hins vegar að 
Launahækkanir árið 2021 hefðu að óbreyttu Leitt tiL Lækkunar barnabóta vegna skerðinga. 
Breytingarnar eru því innan svigrúms fjárheimiLdarinnar. Hækkun skerðingarmarka er ætLað



að koma í veg fyrir að þeir sem auka tekjur sínar Lendi í auknum skerðingum. Hækkun 
fjárhæða barnabóta Leiðir tiL þess að barnabætur Lækka ekki að raunvirði nema hjá 
tekjuhæstu foreLdrunum sem fá barnabætur. Fyrirhugaðar breytingar eru því ekki tiL þess

5. Hve háar fjárhæðir hafa verið veittar árlega til skatteftirlíts? Hvernig er árangur af 
skatteftirlíti metinn?

Hve háar fjárhæðir hafa verið veittar árlega til skatteftirlíts?

í fjárLögum ársins 2020 voru veitt 200 m.kr. framLög tiL aukins skattaeftirLits og í fjárLögum 
ársins 2021 var veitt 100 m.kr. aukið framLag tiL skatteftirLits. Auk þess hafa verið veitt framLög 
tiL Skattsins og áður Skattrannsóknastjóra tiL varna gegn peningaþvætti, aukinna 
skattrannsókna og skattaeftirLits tiL að auka traust á ísLensku atvinnuLífi.

Hvernig er árangur af skatteftírlití metinn?

Um er að ræða Langtímaverkefni sem snýr að því að efLa skatteftirLit þannig að skattyfirvöLd 
geti náð betri árangri varðandi skattskiL og koma í veg fyrir skattsvik. SkatteftirLit er innbyggt 
í alLri starfsemi Skattsins og má segja að mikiLl hLuti af þjónustu Skattsins feLi í sér ákveðið 
eftirlit auk þess sem Leiðbeiningar og uppsetning rafrænna lausna feLur í sér auknar líkur á 
réttum skattskiLum.

Innan Skattsins er starfrækt sérstakt eftirLitssvið og sinna þeir starfsmenn sem undir það 
heyra beinu eftirLiti. Frá fjárLögum ársins 2020 hefur sérstakt framlag verið veitt tiL að auka 
skatteftirLit með áhersLu á áhættugreiningu og stjórnun. FyLgster með árangri af skatteftirLiti 
m.a. með því að skoða breytingar á skattskiLum miLLi ára, umfangi skatta- og gjaLdabreytinga 
sem ákvarðast við eftirLit auk innheimtu þeirra. Árangur af skatteftirLit birtist einnig með 
óbeinum hætti þar skatteftirLit getur h a ftí för með sér ákveðinn fælingarm átt auk þess sem

í stefnumótun Skattsins hefur verið Lögð áhersLa á árangur skatteftirLits auk þess sem Lögð er 
áhersLa á bætta og réttari áLagningu. Eitt af markmiðum stofnunarinnar að minnka 
skattagapið, sem er mismunurinn á þeim tekjum sem myndu fást við fuLLkomin skattskiL og 
þeim tekjum sem raunveruLega skiLa sér, og auka þannig tekjur ríkissjóðs


