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Útdráttur 

 

Í ritgerð þessari er leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hver er virk 

jaðarskerðing (e. effective marginal tax rate) vegna viðbótartekjuöflunar á Íslandi? Til 

þess að svara spurningunni var tekið saman yfirlit yfir helstu lög og reglur um skatta, 

bætur og afslætti af sköttum og þjónustugjöldum, miðað við stöðuna 1. janúar 2013. 

Jaðarskerðingaráhrif þessa regluverks voru síðan greind og því næst tekin nokkur dæmi 

um hvernig ólíkar skerðingarreglur leggjast saman í rauntilvikum.  

Öll raundæmi sem reiknuð voru um virkar jaðarskerðingar áttu það sammerkt að 

skerðingarnar fóru vaxandi í fyrstu uns ákveðnu hámarki hafði verið náð – þá fóru þær 

minnkandi á nýjan leik. Í tilviki launþega sem áttu rétt á algengum bótategundum gátu 

skerðingar auðveldlega farið í 60–66%. Skerðingarnar gátu náð 77% þegar sjálfstæður 

atvinnurekstur átti í hlut. Námsmaður í vinnu með námi sem þáði húsaleigubætur gat 

lent í 84% jaðarskerðingu á ákveðnu bili. 

Við athugun regluverks kom einnig í ljós að sú staða getur alloft komið upp að aðilar 

tapi á viðbótarkrónu í tekjum. Krónutöluskattar, það er útvarspgjald og gjald í 

Framkvæmdasjóð aldraðra, eru dæmi um slíkt en einnig afsláttur af fasteignagjöldum í 

Reykjavík og leikskólagjöldum í Hafnarfirði og Mosfellsbæ. Fari menn yfir tekjumörk sem 

skapa gjaldskyldu krónutöluskatts eða draga úr afsláttum verða þeir því verr settir nema 

þá og því aðeins að tekjuaukning þeirra sé veruleg. 

Í ritgerðinni er einnig bent á leiðir til þess að draga úr jaðarskerðingum, til dæmis 

með því að auka yfirsýn í málaflokknum, tryggja að allar skerðingar séu hlutfallslegar, 

yfirfara skerðingarreglur barnabóta og setja markmið um hámarks virka jaðarskerðingu. 
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1  Inngangur 

Höfundur þessarar ritgerðar hefur, merkilegt nokk, löngum haft áhuga á málefnum er 

tengjast sköttum, bótum og þjónustugjöldum. Það var þó ekki fyrr en sumarið 2003 

þegar ritgerðarhöfundur var kominn með börn og buru og hafði tekjur á sama tíma úr 

ýmsum áttum, jafnt sem launamaður og verktaki, að tímabært var að setjast við 

reiknivélina til að kynna sér ítarlega hver áhrif jaðarákvarðana um aukna vinnu hefðu á 

fjárhagslega afkomu. Niðurstaðan kom ritgerðarhöfundi nokkuð á óvart: Jaðartengingar 

voru öllu hærri en hann hafði fyrirfram gert sér í hugarlund – fórnarkostnaður þess að 

vinna minna og grilla meira var ekki eins mikill og búast hefði mátt við. 

Þegar kom að því að velja meistaraverkefni í viðskiptafræði lá beinast við að taka upp 

þráðinn þar sem frá var horfið sumarið 2003 og kynna sér frekar hvaða reglur hið 

opinbera hefði sett sem tengjast raunáhrifum jaðartekjuöflunar á heimilisbókhaldið. 

Eftir að hafa lagt verkið niður fyrir sig ákvað ritgerðarhöfundur að reyna að gera 

tilraun til að svara rannsóknarspurningunni: Hver er virk jaðarskerðing (e. effective 

marginal tax rate) vegna viðbótartekjuöflunar á Íslandi? Höfundur taldi að heppilegast 

væri, til að svara spurningunni, að taka saman, nokkuð skipulega, yfirlit um 

jaðarskerðingar af völdum ríkis og sveitarfélaga og kanna síðan áhrif samspils reglnanna 

í einstökum tilvikum. Skerðingarnar geta hlotist af völdum skatta, sem afleiðing af tekju- 

og/eða eignatengingum bóta og vegna tekjutenginga afslátta af þjónustugjöldum. Með 

því að taka saman yfirlit þetta skyldi gerð tilraun til að draga upp heildarmynd af 

áhrifum íhlutunar hins opinbera á raunverulegan afrakstur jaðartekjuöflunar.  

Smíði ritgerðarinnar fór þannig fram að fyrst var safnað gögnum og upplýsingum um 

þær reglur sem giltu um skatta, bætur og þjónustugjöld hins opinbera á Íslandi. Í þessu 

sambandi var meðal annars stuðst við lagasafn, upplýsingar af heimasíðum ýmissa 

opinberra aðila en einnig við samantektir endurskoðunarskrifstofa. Talið var mikilvægt 

að lýsa reglum um jaðarskerðingar nokkuð nákvæmlega í ritgerðinni til að fyrir lægju á 

einum stað allgóðar upplýsingar um stöðu mála á tilteknum tímapunkti. Reglur sem 

tengjast viðfangsefni ritgerðarinnar eru nokkuð breytilegar, eðli málsins samkvæmt, og 

því þótti haganlegt að birta nokkurs konar „ljósmynd“ af þeim leikreglum sem farið væri 
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eftir á ákveðinni stundu. Sérstaklega var talið gagnlegt að flétta reglum frá 

sveitarstjórnarstiginu saman við reglur ríkisins enda hefur ritgerðarhöfundi stundum 

þótt skorta á að menn leggi samspil reglna þessara ólíku stjórnvalda niður fyrir sig. Eins 

var talið að samantekt helstu reglna um skatta og bætur gæti auðveldað lesendum að 

gera sér glögga grein fyrir forsendum þeirra útreikninga á áhrifum jaðarskerðinga sem 

stuðst var við, við vinnslu ritgerðarinnar. Þá þótti ritgerðarhöfundi hugsanlegt að 

skipuleg framsetning reglnanna gæti komið að góðum notum ef áhugi stæði til þess að 

gera breytingar á regluverki um jaðarskerðingar. 

Fljótlega í ferlinu var ákveðið að reglur um bætur almannatrygginga yrðu ekki til 

umfjöllunar í ritgerðinni nema í undantekningartilvikum. Til þess voru ýmsar ástæður. Í 

fyrsta lagi þótti mikilvægt að takmarka umfang rannsóknarinnar. Reglur 

almannatrygginga eru bæði flóknar og víðfeðmar og umfjöllun um þær hefði einfaldlega 

orðið of viðamikil fyrir ritgerð af því tagi sem hér á í hlut. Í öðru lagi taldi 

ritgerðarhöfundur mikilvægara að beina sjónum í meiri mæli að reglum sem hafa 

almenna skírskotun fremur en reglum sem öðru fremur gilda um afmarkaða hópa. Í 

þriðja lagi hefur viðamikið starf verið unnið undanfarin ár, með þátttöku allra þingflokka 

sem áttu fulltrúa á alþingi kjörtímabilið 2009–2013, þar sem gert er ráð fyrir gagngerri 

uppstokkun og endurskoðun þeirra reglna sem um almannatryggingar gilda (samanber 

til dæmis frumvarp til laga um lífeyrisréttindi almannatrygginga og félagslegan 

stuðning). 

Eftir að gagnaöflun var lokið var reynt að lesa út úr gögnunum þá þætti er höfðu hvað 

mesta þýðingu í tengslum við jaðarskerðingar. Á grundvelli upplýsinga um 

jaðarskerðingar voru síðan reiknuð dæmi um áhrif jaðarskerðinga í einstökum tilvikum 

og niðurstöðurnar settar upp í töflu og/eða í formi mynda. Haldið var utan um alla 

útreikninga í sérstöku excelskjali sem skilað var til leiðbeinanda ritgerðarinnar að lokinni 

samningu hennar. Samhliða var unnið að samantekt fræðakafla og í því skyni reynt að 

finna rannsóknir og umfjöllun um efni sem tengist jaðarskerðingum. Að endingu voru 

helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og settar fram almennar ábendingar 

um hvernig mætti draga úr áhrifum jaðarskerðinga á Íslandi.  

Ritgerðin skiptist í eftirfarandi kafla, fyrir utan inngang þennan sem telst vera 1. kafli:  
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Í 2. kafla er fjallað almennt um grunngerðir skatta- og bótakerfa og fræðilegar 

athuganir sem tengjast sviði ritgerðarinnar, meðal annars er snerta umfang og áhrif 

jaðartenginga. 

Í 3. kafla er að finna almenna lýsingu á reglum skatta- og bótakerfisins . Einnig er þar 

vikið að tekjutengdum afsláttum á sköttum og þjónustugöldum. Tínd eru til dæmi um 

jaðaraukningu – það er þegar hærri tekjur leiða af sér aukin réttindi úr hendi hins 

opinbera.  

Í 4. kafla eru tekin saman helstu jaðaráhrif skatta-, bóta- og afsláttarreglna sem lýst 

var 3. kafla. 

 Í 5. kafla er réttindum sem tengjast stöðu fólks, eins og til dæmis hjúskaparstöðu eða 

búsetu, lýst stuttlega.  

Í 6. kafla eru tekin fjögur dæmi um samanlögð áhrif skerðingarreglna. 

Í 7. kafla er farið yfir helstu niðurstöður ritgerðarinnar. 

Í 8. kafla er rætt um mismunandi viðhorf til jaðarskerðinga. Vangaveltur eru um 

hvaða ástæður liggja að baki því regluverki sem tekið hefur verið upp. Einnig eru settar 

fram hugmyndir um hvernig væri unnt að minnka jaðaráhrif skatta og tekjutenginga. Þá 

er getið tilefnis til frekari rannsókna. 

Í 9. kafla má svo finna lokaorð. 
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2 Fræði um skatta, bætur og skerðingar 

Ritgerðarhöfundur hefur orðið var við að í opinberri umræðu gætir oft ákveðins 

misskilnings um eðli og uppbyggingu tekjuskatts- og bótakerfa. Þykir því rétt að lýsa 

ákveðnum grunnhugtökum sem þessu tengjast í fræðakafla, lesendum til glöggvunar.  

Umfjöllun fræðakaflans skiptist að öðru leyti í þrjá meginhluta. Fyrst verður vikið að 

þáttum sem tengjast sköttum, því næst að atriðum sem tengjast bótum og 

þjónustugjöldum og að endingu verða virkri jaðarskerðingu gerð skil. Verður í því 

sambandi reynt að skilgreinda hugtakið virka jaðarskerðingu, skoðuð hugsanleg áhrif 

jaðarskerðinga og vikið að hugmyndum sem fræðimenn hafa sett fram um hvernig megi 

draga úr óhóflegum skerðingum.  

2.1 Skattar 

Skattar hafa verið andlag eldfimrar þjóðfélagsumræðu svo lengi sem þeir hafa verið 

lagðir á. „Gjaldið keisaranum það sem keisarans er“, er til dæmis haft eftir Jesú í 

Markúsarguðspjalli þegar farísear spyrja hvort þeim leyfist að greiða keisaranum skatt 

eður ei. (Biblían, 1981, Mark 12.17) 

Ef til vill kyndir hvað mest undir mismunandi viðhorf til skatta, það eðli þeirra, að 

vera gjöld sem lögð eru á af hálfu hins opinbera án þess að sérgreind þjónusta komi 

fyrir. (Páll Hreinsson, 1998)1 Bein tengsl eru þannig ekki milli þess sem greitt er í skatt og 

þess virðis sem hugsanlega fæst til baka. 

Fyrsti skatturinn sem lagður var á, á Íslandi, sem miðaðist við efnahag manna, var 

kallaður tíund og hófst innheimta hans 1096–97. Fram að því höfðu einvörðungu tíðkast 

svokallaðir persónuskattar hér á landi. Var Gissur Ísleifsson biskup sagður hafa beitt sér 

hvað mest fyrir álagningu tíundar með stuðningi höfðingja á borð við Sæmund fróða 

Sigfússon. Tíundin á Íslandi var 1% eignaskattur, ólíkt því sem gerðist víða erlendis þar 

                                                        
1 Páll fjallar líka um þjónustugjöld hins opinbera en meginfrávik þeirra frá sköttum er að þjónustan sem 

fæst fyrir gjöldin er sérgreind og þjónustuþegarnir geta oftast, að minnsta kosti fræðilega, valið að sleppa 

að nota þjónustuna eða haft eitthvað um það að segja í hvaða mæli þjónustan er notuð.  
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sem 10% tekjuskattur var lagður á. Karlar og konur frá 16 ára aldri voru tíundarskyld ef 

þau áttu skuldlaust að minnsta kosti hálft hundrað eða tíu sex álna aura, fyrir utan 

hversdagsföt. (Einar Laxness, 1995) 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar þær rúmu 9 aldir sem liðnar eru síðan tíundinni var 

komið á. Framfarir hafa verið miklar á flestum sviðum og þjóðfélagið flækst til muna. 

Samhliða hefur umfang hins opinbera aukist stórum – því hafa svo aftur fylgt 

fjöldamargir nýir skattar og víðfeðmari skattareglur. Því til sannindamerkis skal bent á 

yfirlit það sem finna má í 3. kafla ritgerðar þessarar.  

2.1.1 Mismunandi tekjuskattkerfi 

Skattar sem leggjast á tekjur kallast tekjuskattar. Tekjurnar eru að meginstefnu 

annaðhvort afsprengi vinnu eða fjármagns. Hér á eftir fara nokkur dæmi um 

mismunandi fyrirkomulag tekjuskattkerfa. 

a. Í fyrsta lagi má nefna flatan skatt (e. flat tax). Þá leggst sama hlutfallsprósentan á 

alla. (Mankiw og Taylor, 2006) Dæmi um flatan skatt væri ef allir sem öfluðu sér tekna 

þyrftu að greiða 10% af þeim til ríkisins.  

b. Í öðru lagi skal geta þrepaskipts tekjuskatts. Þá leggst sama hlutfallsprósentan á 

allar tekjur innan tiltekinna tekjubila. (Fjármálaráðuneytið, 2003) Hlutfallsprósentan 

getur hvort heldur farið hækkandi eða lækkandi eftir því sem tekjubilin hækka. Nýja 

hlutfallstalan er þó aðeins greidd af tekjum innan viðkomandi tekjubils, ekki af 

heildartekjum. 

Tafla 1. Dæmi um þrepaskiptan tekjuskatt. 

 Af fyrstu  

0–100.000 kr.  

Af tekjum á bilinu 

100.001–200.000 kr. 

Af tekjum hærri en 

200.000 kr. 

Skatthlutfall af 

tekjum innan 

tekjubils 

10% 20% 30% 
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Skattgreiðslur manns með 250.000 kr. tekjur reiknast því svo, miðað við reglurnar í 

töflu 1: 

 

10%*100.000 kr. + 20%*100.000 kr. + 30%*50.000 kr. = 45.000 kr. 

 

c. Í þriðja lagi má hugsa sér tilbrigði af þrepaskiptu skattkerfi þar sem ný 

hlutfallsprósenta gildir afturvirkt um tekjur í lægra skattþrepi. Sé skattprósentan hærri 

en í næsta þrepi fyrir neðan tapa skattgeiðendur á að færast yfir í hærra tekjubil nema 

þeir bæti talsvert við sig í tekjum. Ef skattprósentan er lægri en í næsta þrepi fyrir neðan 

lækka skattgreiðslur verulega við að færast yfir í hærra tekjubil. 

Skylt framangreindu væri ef greiða þyrfti ákveðna krónutölu í skatt þegar tilteknum 

tekjumörkum væri náð. Við slíkar aðstæður gætu greiðendur tapað verulegum 

fjárhæðum á að fara yfir tekjumörkin nema þá og því aðeins að tekjuaukningin yrði 

veruleg. 

Tafla 2. Dæmi um krónutölutekjuskatta. 

 Ef maður er með 

tekjur á bilinu  

0–100.000 kr. 

Ef maður er með 

tekjur á bilinu 

100.001–200.000 

kr.  

Ef maður er með 

tekjur hærri en 

200.000 kr. 

Heildarskattfjárhæð 

ef tekjur falla innan 

viðkomandi 

tekjubils 

0 kr. 20.000 kr. 50.000 kr. 

 

Maður með 250.000 kr. myndi því greiða 50.000 kr. í skatt, ef farið væri eftir 

reglunum sem getið er um í töflu 2. Athuga ber að við að afla þeirrar krónu sem fleytir 

tekjunum yfir 200.000 kr. hækkar skattgreiðsla í einni svipan úr 20.000 kr. í 50.000 kr. – 
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það er hún hækkar um 30.000 kr. Skattgreiðandi þarf því að hafa tekjur yfir 230.000 kr. 

til að það hafi verið hagkvæmt fyrir hann að fara yfir 200.000 kr. tekjumörkin. 

 

Nefskattar 

Nefskattar (e. lump sum tax) eru þeir skattar nefndir þegar sama fjárhæð leggst á alla, 

óháð tekjum eða athöfnum. (Mankiw og Taylor, 2006) Dæmi um nefskatt væri ef allir 18 

ára og eldri þyrftu að greiða 30.000 kr. á ári í nefskatt. Þar sem nefskattar eru 

samkvæmt skilgreiningu óháðir tekjum geta þeir ekki flokkast undir að vera tekjuskattar. 

 

Skattleysismörk 

Byrji skattar ekki að leggjast á fyrr en tilteknum tekjumörkum er náð er rætt um 

krónutöluna þar sem skatturinn byrjar að reiknast sem skattleysismörk.  

Tafla 3. Dæmi um áhrif skattleysismarka. 

 Af fyrstu  

0–100.000 kr.  

Af tekjum á bilinu 

100.001–200.000 kr. 

Af tekjum hærri 

en 200.000 kr. 

Skatthlutfall af 

tekjum innan 

tekjubils 

0% 20% 30% 

Dæmi um heiti 

tekjubils 

Tekjubil undir 

skattleysismörkum 

(skattfrjálst tekjubil) 

1. skattþrep 2. skattþrep 

 

Í töflu 3 eru skattleysismörkin við 100 þúsund króna tekjur. Einnig mætti hugsa sér að 

lýsa tekjubilinu undir skattleysismörkum sem fyrsta þrepinu í þrepaskiptu 

tekjuskattkerfi, þar sem skattprósentan væri 0%. Skattþrepin væru þá samtals þrjú í 

töflu 3. 
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Stighækkandi og stiglækkandi skattgreiðslur 

Þegar hlutfall sem greitt er í skatt hækkar með auknum heildartekjum er talað um að 

skatturinn sé stighækkandi (e. progressive). Í töflu 3 má sjá dæmi um stighækkandi 

tekjuskatt. (Mankiw og Taylor, 2006) 

Þegar hlutfallið sem greitt er í skatt lækkar með auknum heildartekjum er sagt að 

skatturinn sé stiglækkandi (e. regressive). (Mankiw og Taylor, 2006; Háskólinn í 

Reykjavík, á.á.)  Dæmi um stiglækkandi skatt má sjá í töflu 4. 

Tafla 4. Dæmi um stiglækkandi tekjuskatt. 

 Af fyrstu  

0–100.000 kr.  

Af tekjum á bilinu 

100.001–200.000 kr. 

Af tekjum hærri en 

200.000 kr. 

Skatthlutfall af 

tekjum innan 

tekjubils 

30% 20% 10% 

  

2.1.2 Meðalskattar vs. jaðarskattar 

Meðalskattar (e. average tax) eru greiddir heildarskattar sem hlutfall af heildartekjum. 

Jaðarskattar (e. margin tax) eru aftur á móti þeir skattar sem greiða þarf af næstu krónu 

sem bætt er við í tekjum (Mankiw og Taylor, 2006; Samtök atvinnulífsins, 2008; 

Fjármálaráðuneytið, 2008). Með öðrum orðum: Ef tekjur einhvers aukast um eina krónu, 

hversu mikinn skatt þarf viðkomandi að borga af þeirri krónu? Þegar einstaklingur horfir 

til þess hvernig hærri brúttótekjur myndu skila sér inn á bankareikninginn þegar upp er 

staðið, er það jaðarskatturinn sem skiptir mestu máli en ekki meðalskatturinn.  

Í skattkerfi sem einkennist af stighækkandi sköttum geta jaðarskattar verið mun 

hærri en meðalskattar. Til frekari útskýringar skal vísað aftur til dæmisins í töflu 1 í 

umfjöllun um þrepaskiptan skatt hér að framan: 
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Tafla 5. Dæmi um þrepaskipt skattkerfi. 

 Af fyrstu  

0–100.000 kr.  

Af tekjum á bilinu 

100.001–200.000 kr. 

Af tekjum hærri en 

200.000 kr. 

Skatthlutfall af 

tekjum innan 

tekjubils 

10% 20% 30% 

 

Jaðarskatturinn í hverju skattþrepi er í neðri röð töflu 5, það er skatturinn sem leggst 

á næstu krónu sem aflað er. Hafi maður til dæmis 50.000 kr. tekjur leggst 10% skattur á 

næstu krónu sem hann aflar sér. Hafi hann 250.000 kr. tekjur þarf að greiða 30% skatt af 

viðbótartekjuöflun.  

Meðalskattinn þarf aftur á móti að reikna sérstaklega út fyrir sérhverja 

heildarsamtölu tekna. Í töflu 6 má sjá jaðarskatt og meðalskatt í ákveðnum 

krónutölugildum, miðað við reglurnar í töflu 5. 

Tafla 6. Dæmi um jaðarskatt og meðalskatt. 

 0 kr. 50.000 kr. 150.000 kr. 250.000 kr. 

Jaðarskattur 10% 10% 20% 30% 

Meðalskattur2 0% 10% 13,33% 18% 

 

Þó ekki sé ætlunin að bera saman skattkerfi milli landa í þessari ritgerð skal þó, til að 

gefa einhvern samanburð, birt mynd 1 þar sem getur að líta hæsta jaðarskatt á laun í 

nokkrum löndum árið 2009. Tölur fyrir Ísland eru einnig birtar fyrir árið 2010.  

 

                                                        
2
 Til frekari skýringar skal tekið dæmi af hvernig meðalskatturinn af 250.000 kr. tekjum er reiknaður út: 

(10%*100.000 kr. + 20%*100.000 kr. + 30%*50.000 kr.)/250.000 kr. = 18%  



 

 

22 

 

 

Mynd 1. Samanburður á hæstu jaðarsköttum launa í nokkrum löndum 20093. (Arnaldur Sölvi 
Kristjánsson og Stefán Ólafsson, 2011). 

 

2.1.3 Tilgangur tekjuskatta 

Þær fjárhæðir sem innheimtast af tekjuskatti eru notaðar til þeirra verkefna sem 

forráðamenn ríkisins ákveða að ráðast í á hverjum tíma. Einn helsti tilgangur tekjuskatta 

hlýtur því ávallt að vera tekjuöflun. Til viðbótar tekjuöflunarhlutverkinu hafa ýmsir sett 

fram þá skoðun að unnt sé að nota tekjuskattkerfi til tekjujöfnunar, samanber til dæmis 

Mankiw og Taylor (2006). Í því sambandi ber þó að hafa í huga að athuganir hafa leitt í 

ljós að þau ríki sem ná fram hvað mestri tekjujöfnun gera það yfirleitt gegnum 

útgjaldahlið fjárlaga en ekki gegnum skatthlutföll. (Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2010)  

 

                                                        
3
 Hafa ber í huga að erfitt getur verið að setja fram nákvæman samanburð á jaðarsköttum milli landa, til 

dæmis vegna þess að mismunandi er hvernig greiðslum í lífeyrissjóði er háttað. Verður því að gera 

verulegan fyrirvara við töflu þessa. 
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2.2 Bætur 

Áhrif hins opinbera á hversu mikið stendur til ráðstöfunar á bankareikningi almennings 

ná ekki aðeins til skatta. Umfangsmikið kerfi bóta, það er fjárstyrkja sem greiddir eru úr 

opinberum sjóðum til einstaklinga í tiltekinni stöðu, hefur verið tekið upp í fjölmörgum 

löndum. Á Íslandi hefur stuðningur við ómaga og þurfamenn á grundvelli Jónsbókar og 

kirkjuréttar (Gils Guðmundsson, 1992) vikið fyrir bótum almannatrygginga og 

fjárhagsaðstoð sveitarfélaga. Í sumum tilvikum er bótagreiðslum ekki endilega ætlað að 

sjá einstaklingum fyrir lágmarksframfærslu. Markmiðið er þá fremur að rétta stöðu 

tiltekins hóps miðað við aðra hópa, samanber til dæmis barnabætur.  

2.2.1 Grunngerðir bótakerfa 

Til eru margar aðferðir til að ákvarða fjárhæðir bóta. 

a. Í fyrsta lagi má hugsa sér bótakerfi þar sem allir sem eru í sömu stöðu fá sömu 

bætur án tillits til tekna. Dæmi væri ef allir foreldrar fengju 100.000 kr. á ári með hverju 

barni sem þeir ættu. 

b. Í öðru lagi má hugsa sér að bæturnar skerðist með auknum tekjum og/eða eignum. 

Markmiðið gæti verið að auka líkurnar á því að bæturnar geti verið tiltölulega háar til 

þeirra sem minnst hafa milli handa án þess að heildarkostnaður hins opinbera við 

bæturnar fari úr böndunum. Eins getur markmiðið verið að stuðla að tekjujöfnun. 

(Steuerle, 2012) 

Dæmi um tekjutengdar bætur gæti til dæmis verið 100.000 kr. barnabætur á ári með 

hverju barni sem skertust um 5% fyrir hverja krónu sem framfærandi aflaði. Dæmi um 

eignaskerðingu væri ef 100.000 kr. árlegar barnabætur skertust um 1% fyrir hverja 

krónu umfram 2.000.000 kr. eign framfæranda. 

c. Í þriðja lagi er hægt að gera sér í hugarlund kerfi þar sem réttur til bóta vaknar þá 

og því aðeins að tekjur og/eða eignir séu undir/yfir tilteknum mörkum. Ef tekju- og/eða 

eignaskilyrði eru ekki uppfyllt falli bæturnar alfarið niður. Slíkt kerfi getur valdið 

verulegum og skyndilegum breytingum ráðstöfunartekna hjá þeim sem fara yfir/undir 

framangreind mörk.    
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Dæmi um slíkar bætur gæti til dæmis verið 100.000 kr. árlegar barnabætur með 

hverju barni sem féllu algerlega niður við 2.000.000 kr. tekjur. Við slíkar aðstæður myndi 

ekki borga sig fyrir bótaþegann að fara yfir tveggja milljóna króna markið nema vera viss 

um að geta unnið sér inn meira nettó en sem nemur 100.000 kr. bótunum sem töpuðust 

við að fara yfir það mark. 

2.2.2 Jaðarskerðingar bóta og afslátta á þjónustugjöldum 

Rétt eins og í tilviki skatta er hægt að reikna út meðal- og jaðarskerðingu bóta. 

Jaðarskerðing bóta hefur afar áþekk áhrif og jaðarskattar á fjárhagslega niðurstöðu þess 

sem aflar viðbótartekna.  

Svipuð áhrif geta líka komið fram ef hið opinbera ákveður að veita einhvers konar 

tekjutengda afslætti af sköttum eða þjónustugjöldum – sér í lagi ef um er að ræða 

þjónustu sem svo til nauðsynlegt er að nýta sér, samanber það sem fjallað er um í kafla 

3.4. 

2.3 Virk jaðarskerðing 

Hugtakið virk jaðarskerðing (e. effective marginal tax rate) er hér notað um samanlagða 

skerðingu viðbótarkrónu sem aflað er, hvort heldur sem sú skerðing stafar af 

jaðarsköttum, jaðarskerðingum vegna bóta eða öðrum jaðartengingum sem hafa bein 

áhrif á raunverulegar ráðstöfunartekjur þess sem í hlut á (samanber til hliðsjónar Beer 

(2003) og Steuerle (2012)). 

Rétt er að taka fram að hugtakið jaðarskattur hefur stundum verið notað á Íslandi til 

að lýsa því fyrirbrigði sem nefnt er virk jaðarskerðing í þessari ritgerð, samanber til 

dæmis skýrslu Verslunarráðs Íslands frá 2005, 15% landið Ísland. Ritgerðarhöfundi þykir 

eðlilegra að afmarka hugtakið jaðarskattur við jaðarskerðingar sem hljótast af völdum 

skatta. Tekju- og/eða eignaskerðingar á bótum og eftir atvikum afsláttum af 

þjónustugjöldum geta ekki talist til skatta, að minnsta kosti ekki í lagalegum skilningi, og 

er því heppilegra að nota orðið jaðarskerðing í því tilviki. Af því leiðir jafnframt að þegar 

áhrifin af skerðingu vegna skatta, bóta og þjónustugjalda eru lögð saman þykir eðlilegra 

að styðjast einnig við hugtakið jaðarskerðingu. 
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Til skýringar skal vísað í dæmi í töflu 7. Til viðbótar þrepaskipta tekjuskattinum bætist 

nú réttur til 100.000 kr. barnabóta sem skerðast um 5% af tekjum. Virk jaðarskerðing er 

þá summan af jaðarskatti á tekjur og jaðarskerðingu tekna vegna barnabóta.  

Tafla 7. Jaðarskattur og virk jaðarskerðing. 

 Af fyrstu  

0–100.000 kr.  

Af tekjum á 

bilinu 100.001–

200.000 kr. 

Af tekjum hærri 

en 200.000 kr. 

Af tekjum 

hærri en 

2.000.000 kr. 

Jaðarskattur 10% 20% 30% 30% 

Jaðarskerðing 

barnabóta 

5% 5% 5% 0% 

Virk 

jaðarskerðing 

15% 25% 35% 30% 

 

Virka jaðarskerðingin í töflu 7 hækkar með hinum stighækkandi jaðarskatti uns 

barnabæturnar hafa verið að fullu skertar – þá lækkar virka jaðarskerðingin á nýjan leik. 

Virk jaðarskerðing getur verið ærið mismunandi eftir löndum, landsvæðum, 

tekjubilum og aðstæðum (samanber til hliðsjónar OECD (2012) og Steuerle (2012)).  

Athuganir Carasso og Steuerle (2005) á skatta- og bótakerfi í Bandaríkjunum benda til 

þess að virk jaðarskerðing geti verið afar há fyrir margt lág- og millitekjufólk þar í landi. Í 

sumum tilvikum verði hreinlega tap af því að afla viðbótarkrónu. (Carasso og Steuerle, 

2005; Maag, Steuerle, Chakravarti og Quakenbush, 2012)  
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Mynd 2. Dæmi um virka jaðarskerðingu einstæðs foreldris með tvö börn í Coloradofylki í 
Bandaríkjunum (Steuerle, 2012). 

 

2.3.1 Hugsanleg áhrif jaðarskerðinga 

1. Erfiðara að brjótast úr fátækt eða bæta stöðu sína  

Há virk jaðarskerðing getur torveldað fólki að brjótast úr fátækt eða komast á hærri stað 

í ráðstöfunartekjuskalanum. (Maag og fleiri 2012) Ástæðan er sú að fjárhagslegur hvati 

til að auka við sig í tekjum verður oft lítill eða enginn fyrir sakir hinna virku 

jaðarskerðinga. (Beer, 2003) 

2. Minna vinnuaflsframboð – lægri tekjur 

Mikil virk jaðarskerðing getur dregið úr vinnuaflsframboði. Feldstein (1995) taldi sig geta 

sýnt fram á að lækkun á jaðarsköttum í Bandaríkjunum 1986 hefði haft áhrif til 

aukningar á tekjum sem menn öfluðu í kjölfarið. Feldstein (1995) taldi að breytingar á 
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jaðarsköttum hefðu meiri áhrif til lengri tíma litið þar sem hæð jaðarskatta gæti hægt og 

bítandi breytt starfsvali, búsetu, ákvörðunum um menntun og fleira. Carroll (1998) taldi 

að hækkun tekjuskatta í Bandaríkjunum 1990 og 1993 hefði dregið úr stærð skattstofna 

hjá þeim sem þurftu að greiða hærri skatthlutföll og Slemrod og Kopczuk (2002) töldu 

að fræðilegar niðurstöður bentu í ríkari mæli til þess að ekki hvað síst skattstofn hinna 

tekjuhærri skryppi saman við hærri jaðarskatta. 

Saez (1999) fullyrðir að séu tvær fyrirvinnur á heimili bregðist sú fyrirvinna sem minni 

tekjur hafi frekar við breytingum á jaðarsköttum. Þetta geti skýrt hvers vegna teygni 

vinnuframboðs giftra skattgreiðenda virðist samkvæmt ýmsum rannsóknum næmari 

gagnvart skattbreytingum.  

Sillamaa og Veall (2001) fundu merki um að aldraðir brygðust meira við 

skattbreytingum en aðrir, ef til vill vegna þess að þeir ættu auðveldara með að minnka 

við sig vinnu eða breyta tímapunkti starfsloka.  

3. Meiri skattsvik og skattaskipulagning 

Slemrod og Kopczuk (2002) telja að háir jaðarskattar geti breytt hegðun manna á 

margan annan hátt en þann að þeir dragi úr vinnuþátttöku. Þannig geti skattaundanskot 

aukist, fleiri geti reynt að reka starfsemi sína undir merkjum lögaðila og þeir sem hafi 

frádráttarheimildir, til dæmis vegna stofnkostnaðar eða framlaga til góðgerðamála nýti 

þær af meira kappi til að reyna að lækka skattstofna. Auk þess kunni fleiri að reyna að 

færa sér nýstárlegar leiðir til launatöku í nyt, eins og til dæmis lífeyrissparnað, sem 

yfirleitt skattleggist á hagstæðari hátt en almennar launatekjur.   

Sillamaa og Veall (2001) fundu merki um að tekjur þeirra sem væru í sjálfstæðum 

atvinnurekstri væru næmari fyrir skattbreytingum en annarra. Þau töldu að þetta mætti 

rekja til þess að sjálfstæðir atvinnurekendur ættu hægara um vik að ástunda skattsvik og 

skattfrestun.  

4. Skatttekjur gætu dregist saman vegna allrataps 

Virkar jaðarskerðingar geta stundum náð slíkri hæð (samanber til dæmis Carasso og 

Steuerle, 2005; Maag, Steuerle, Chakravarti og Quakenbush, 2012) að álitaefni er hvort 
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þær geta í einstökum tilvikum valdið svo miklu allratapi (e. dead weight loss) vegna 

minnkandi vinnuframboðs, að skatttekjur ríkisins ykjust með því að draga úr 

skerðingunum. Með öðrum orðum að virkar jaðarskerðingar geti ef til vill í ákveðnum 

tilvikum verið komnar á hægri hlið kúrfu sem sambærileg er Lafferkúrfunni. Lafferkúrfa 

lýsir því á myndrænan hátt hvernig skatttekjur geta dregist saman við að hækka skatta, 

ef skattarnir eru orðnir verulega háir (samanber til dæmis Mankiw og Taylor, 2006).     

5. Minni skilvirkni og minna traust  

Barthold, Koerner og Navratil (1998) benda á að of miklar virkar jaðarskerðingar í 

bandaríska skatta- og bótakerfinu geti dregið úr skilvirkni og hagkvæmni. Flækjustig 

kerfisins og skortur á gagnsæi geti aukinheldur dregið úr fylgni við regluverkið og 

minnkað traust sem borið er til kerfisins. 

 

Þekking á reglum um jaðarskerðingar 

Varpa má þeirri spurningu fram hvort jaðarskerðingar geta dregið úr hvata til vinnu ef 

fólk gerir sér ekki grein fyrir reglum sem leiða af sér jaðarskerðingar og fjárhagslegum 

afleiðingum reglnanna fyrir það sjálft. Carasso og Steuerle (2005) hafa reynt að svara 

þessari spurningu og telja að ekki sé víst að fólk þurfi að þekkja efni reglnanna til að þær 

hafi áhrif á hegðun þess og breytni. Þannig gæti fólk sem er að velta fyrir sér að giftast til 

dæmis séð hversu gott ógiftir einstaklingar hafa það og því ákveðið að gifta sig ekki, 

óafvitandi að ein af ástæðum til hins góða efnahags hinna ógiftu væru harkalegar 

jaðarskerðingar sem bitnuðu aðeins á þeim sem hefðu gengið í hjónaband. Eins mætti 

hugsa sér að maður ákvæði að bæta við sig vinnu til að afla meiri tekna en kæmist að því 

þegar hann liti á bankareikninginn sinn nokkru síðar að kjör hans hefðu ekki batnað að 

ráði. Því ákvæði hann að draga aftur úr vinnu án þess að hafa áttað sig á því hvers vegna 

hin aukna vinna skilaði sér ekki í meiri ráðstöfunartekjum.   

Framangreind dæmi útiloka þó ekki að margir brygðust öðruvísi við væri þeim 

kunnugt um áhrif jaðarskerðinga á þá sjálfa. Með öðrum orðum að fólk gerði jafnvel 

frekar ráðstafanir ef þekking á eiginleikum jaðarskerðinga væri almennari. 
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2.3.2 Leiðir til að draga úr virkri jaðarskerðingu 

Steuerle (2012) bendir á að stjórnvöld í Bandaríkjunum hafi um áratugaskeið lagt á 

skatta og búið til nýjar millifærslur án þess að leiða hugann sérstaklega að þeim mjög 

svo háu jaðarskerðingum sem hljótist af gerðum þeirra þegar horft sé á allt kerfið í heild 

sinni. Maag og fleiri (2012) benda á að þegar rætt er um uppstokkun á skatta- og 

bótakerfinu sé oftast horft á hlutina frá afmörkuðu sjónarhorni. Algengt sé að aðeins sé 

rætt um úrbætur á einni gerð skatta eða bóta hverju sinni. Heildarmyndin þurfi aftur á 

móti að liggja undir til að unnt sé að koma böndum á jaðarskerðingar.  

Bent hefur verið á ýmsar leiðir til að draga úr samanlögðum skerðingaráhrifum vegna 

skatta og tekjutenginga bóta. Carasso og Steuerle (2005) nefna til dæmis að unnt væri 

að setja reglur um hámark virkrar jaðarskerðingar. Einnig er bent á að lækka einfaldlega 

þær hlutfallsprósentur sem valda skerðingum, einkum í bótaflokkum. 

Í ljósi niðurstöðu sinnar um að þeir sem væru með háar tekjur drægju meira úr 

vinnuframboði þegar skattar hækkuðu, samanber og niðurstöður Sillamaa og Veall 

(2001), telja Gruber og Saez (2002) að hagkvæmasta skattkerfið út frá sjónarmiði 

tekjuöflunar, feli í sér stiglækkandi jaðarskatta á háar tekjur.  
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3 Lýsing laga og reglna um skatta, bætur og afslætti 

Í þessum kafla er að finna lýsingu á meginþáttum þess regluverks sem olli 

jaðarskerðingum á Íslandi 1. janúar 2013. Skiptist umfjöllunin í fimm meginþætti. Fyrst 

verður vikið að þeim reglum sem tengjast tekjusköttum, jafnt af launatekjum sem 

fjármagni. Í öðru lagi verður horft til þeirra reglna er um eignaskatta gilda. Í þriðja lagi 

verður fjallað um bótareglur. Í fjórða lagi verður litið til reglna um tekjutengda afslætti 

af sköttum og þjónustugjöldum. Að endingu verður í fimmta lagi horft til reglna er leiða 

af sér jaðaraukningu, það er þegar viðbótarkróna getur af sér meiri réttindi úr hendi hins 

opinbera. 

3.1 Tekjuskattar 

Hér á eftir verður lýst þeim sköttum sem lagðir eru á launatekjur og fjármagnstekjur 

manna á Íslandi miðað við stöðuna eins og hún var 1. janúar 2013, nema annað sé tekið 

fram. 

3.1.1 Skattar á launatekjur 

3.1.1.1 Tekjuskattur og útsvar 

Tekjuskattur 

Samkvæmt 67. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt (tsl.) er skattur lagður á tekjur manna í 

þremur þrepum, samanber töflu 8, og renna tekjur af honum í ríkissjóð.  

Tafla 8. Þrep tekjuskatts 2013 (Auglýsing um fjárhæðarmörk tekjuskattsstofns, innheimtuhlutall í 
staðgreiðslu og persónuafslátt árið 2013). 

 I. Þrep II. þrep III. þrep 

Hlutfall tekjuskatts 22,9% 25,8% 31,8% 

Launabil 0–2.897.702 kr. 2.897.703– 

8.874.108 kr. 

8.874.109 kr. og 

meira 
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Útsvar 

Til viðbótar tekjuskatti reiknast útsvar af tekjum. Innheimt útsvar rennur í sveitarsjóði, 

samanber 23. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga.  

Útsvar er lagt á í einu þrepi en einstök sveitarfélög hafa svigrúm til að ákvarða 

hundraðshluta þess innan tiltekinna marka. Þótt því sé lýst sem meginreglu í 

framangreindu ákvæði laga nr. 4/1995 að útsvarið eigi að vera á bilinu 12,44%–14,48% 

kemur í ljós við nánari athugun að sveitarstjórnum er heimilt samkvæmt 5. mgr. 24. gr. 

sömu laga að lækka útsvar í allt að 11,196% eða hækka það í allt að 15,928%, svo fremi 

sem sveitarsjóður er rekinn á sléttu eftir að slík heimild er nýtt. Þessar 

viðbótarhækkunarheimildir hafa þó að jafnaði ekki verið notaðar nema við þær 

aðstæður að rekstur sveitarsjóðs jaðri við að komast í þrot, samanber nýleg tilvik frá 

Bolungarvíkurkaupstað og Sveitarfélaginu Álftanesi. (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

á.á.a; Samband íslenskra sveitarfélaga, á.á.b) Þá hefur ekki tíðkast að nýta heimild til að 

lækka útsvarið niður fyrir hið almenna lágmark. Í opinberri umræðu er því oftast talað 

um 12,44% sem lágmarksútsvar og 14,48% sem hámarksútsvar. Á árinu 2012 lögðu 

aðeins 8 af 75 sveitarfélögum á útsvar undir almenna hámarkinu. Meðalútsvarið hefur 

að undanförnu því verið nokkuð nálægt hámarkinu eða nánar tiltekið 14,42% við 

álagningu 2013. (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2012; Samband íslenskra 

sveitarfélaga, á.á.b) Í ritgerð þessari verður notast við meðalútsvar til að meta 

heildarjaðarskatta. Í þeim sveitarfélögum sem leggja á lægra útsvar verða jaðarskattar 

þá lægri sem því nemur en að sama skapi hærri þar sem útsvarið er yfir meðaltalinu.  

 

Persónuafsláttur 

Til frádráttar útsvars- og tekjuskattsgreiðslum kemur persónuafsláttur, sem frá og með 

1. janúar 2013 hefur verið 581.820 kr. á ári, samanber 1. mgr. 66. gr. laga nr. 90/2003 og 

auglýsingu fjármála- og efnahagsráðuneytisins nr. 1188/20124. 

                                                        
4 Til viðbótar persónuafslætti dregst sjómannafsláttar einnig frá tekjustofni þeirra sem uppfylla skilyrði 

67. gr. B, samanber XXX. bráðabirgðaákvæði laga nr. 90/2003 um að starfa sem sjómenn á íslensku skipi 

eða skipi sem gert er út af íslensku skipafélagi. Sjómannafsláttur er 246 kr. á dag árið 2013 en fellur niður 
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Einfaldari lýsing á skatti af launatekjum 

Þó svo að framangreind lýsing á tekjuskatti og útsvari sé í samræmi við ákvæði laga er 

þó einfaldara að mati ritgerðarhöfundar að lýsa skattlagningu tekna á þann hátt að á 

þær sé lagður hlutfallslegur skattur í fjórum þrepum. Þessu er haldið fram vegna þess að 

persónuafsláttur er í raun og veru reikningsleg aðferð til að ákvarða tekjubilið þar sem 

0% skattur leggst á. Mörkin þar sem 0%–þrepið hættir og næsta skattþrep tekur við eru í 

daglegu tali nefnd skattleysismörk. Í töflu 9 er greint frá samanlögðum tekjuskatti og 

meðalútsvari á árinu 2013 að teknu tilliti til áhrifa persónuafsláttar. 

Tafla 9. Hlutfall tekjuskatts og meðalútsvars á einstökum tekjubilum 2013. 

Hlutfall 

tekjuskatts 

og 

meðalútsva

r 

0% 37,32% 40,22% 46,22% 

Tekjubil 0–1.559.003 kr. 1.559.004– 

2.897.702 kr. 

2.897.703– 

8.874.108 kr. 

8.874.109 kr. og 

meira 

Athuga ber að ekki er tekið tillit til iðgjalds í lífeyrissjóð5. 

  

                                                                                                                                                                     
vegna tekjuársins 2014, samanber ákvæði sama bráðabirgðaákvæðis. Hafi sjómaður verið lögskráður 245 

daga fær hann sjómannaafslátt alla daga ársins en afslátturinn skerðist hlutfallslega ef lögskráningardagar 

eru færri. 

 

5 Tekjuskattur barna undir 16 ára aldri er samkvæmt 2. mgr. 64. gr. laga nr. 90/2003, samanber og 2. mgr. 

66. gr. tsl. 4% af tekjum umfram 100.745 kr. Á tekjur umfram sama lágmark leggst einnig 2% útsvar, 

samkvæmt 2. mgr. 23. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga. Börn njóta ekki persónuafsláttar. 
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Sérreglur um hjón og samskattaða aðila 

Meginreglan er sú að launatekjur hjóna og samskattaðra aðila eru skattlagðar hjá 

hvorum aðila um sig, samanber 5. gr. laga nr. 90/2003. Þrátt fyrir þetta færist ónýttur 

persónuafsláttur milli hjóna og þeirra í óvígðri sambúð sem óska eftir samsköttun, 

samanber 2. mgr. 67. gr. laga nr. 90/2003 með hliðsjón af 3. mgr. 62. gr. sömu laga.  

Tafla 10. Áhrif samsköttunar. 

Skattaðili nr. 1 Skattaðili nr. 2 

Skattstofn: 12.500.000 kr. Skattstofn: 0 kr. 

Af fyrstu 2.897.702 kr. reiknast 37,32% tekjuskattur og 

meðalútsvar 

Enginn tekjuskattur og meðalútsvar reiknast í I. 

þrepi 

Af næstu 5.976.406 kr. reiknast 40,22% tekjuskattur 

og meðalútsvar 

Enginn tekjuskattur og meðalútsvar reiknast í II. 

þrepi 

Af næstu 2.988.203 kr. reiknast 40,22% tekjuskattur 

og meðalútsvar (nýting á ónýttu skattþrepi skattaðila 

nr. 2) 

Skattaðili II á 5.976.406 kr. ónýttar í þrepi II og 

færist helmingurinn af þeirri fjárhæð, 2.988.203 kr. 

yfir á skattaðila nr. 1 

Af næstu 637.688 kr. reiknast 46,22% tekjuskattur og 

meðalútsvar 

 

Frá dregst persónuafsláttur skattaðila nr. 1 og 

persónuafsláttur skattaðila nr. 2 (581.820 kr. + 

581.820 kr.)  

Persónuafsláttur (581.820 kr.) nýtist ekki og flyst 

því yfir á skattaðila nr. 1 

Samtals tekjuskattur og meðalútsvar: 3.818.088 kr. 

eða 30,54% af skattstofni 

Samtals tekjuskattur og meðalútsvar: 0 kr. eða 0% 

af skattstofni 

Samtals tekjuskattur og meðalútsvar ef skattaðili nr. 1 

hefði ekki notið samsköttunar með skattaðila nr. 2: 

4.579.200. kr. eða 36,63% af skattstofni 

 

 

Þá er sú regla einnig í gildi samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 66. gr. tsl. að nái tekjuskattstofn 

annars hjóna eða samskattaðs aðila 8.874.108 kr. skal það sem umfram er skattlagt með 

25,8% skatthlutfalli allt að helmingi þeirrar fjárhæðar sem tekjuskattstofn þess 

tekjulægri er undir 8.874.108 kr. – þó þannig að 25,8% hlutfallið reiknist aldrei af hærri 

fjárhæð en 2.988.203 kr. Með öðrum orðum má skattaðili nr. 1 á heimili nýta 
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helminginn af ónýttu skattþrepi II (sem liggur milli 2.897.703 kr. – 8.874.108 kr.) hjá 

skattaðila nr. 2.  

Regla þessi verður best útskýrð með dæmi, samanber töflu 106 og er þar notast við 

tekjuskattprósentuna að viðbættu meðalútsvari án tillits til lífeyrisiðgjalda. 

3.1.1.2 Krónutöluskattar 

Á þá sem eru 16–70 ára og hafa tekjuskattstofn umfram ákveðin mörk árið á undan 

álagningu leggjast tveir krónutöluskattar: a) Gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra og b) 

útvarpsgjald.  

Samkvæmt 1. mgr. 10. gr. laga nr. 125/1999 um málefni aldraðra er gjald í 

Framkvæmdasjóð aldraðra 9.604 kr. á hvern einstakling fyrir árið 2013 og samkvæmt 1. 

tölulið 1. mgr. 11. gr. laga nr. 6/2007 um Ríkisútvarpið ohf. er útvarpsgjaldið 18.800 

krónur fyrir sama ár, samanber töflu 117. 

Tekjustofninn sem fara verður fram úr til að gjöldin leggist á er jafn 

skattleysismörkunum8. Vegna álagningar árið 2013 þurfti tekjustofninn 2012 að hafa 

náð yfir skattleysismörk ársins 2012, það er verið hærri en 1.495.407 kr (Ríkisskattstjóri, 

á.á.a). Svo virðist sem allar fjármagnstekjur, þar á meðal fyrstu 100.000 kr. í vaxtatekjur, 

séu notaðar til að ákvarða hvort tekjustofninn hafi náð framangreindu marki9. 

 

                                                        
6 Dæmi þetta er byggt á skýringum sem finna má í athugasemdum við frumvarp það er síðar varð að 

lögum nr. 128/2009 um tekjuöflun ríkisins en hefur verið uppfært vegna þeirra breytinga sem gerðar hafa 

verið á fjárhæðum og skatthlutföllum síðan þá. 

7 Tillaga um hækkun útarpsgjaldsins um 900 kr. þannig að það yrði 19.700 kr. við álagningu 2013, rataði 

ekki inn í lokatexta frumvarps þess sem staðfest var af handhöfum forsetavalds og birt í Stjórnartíðindum 

28. desember sem lög nr. 146/2012. 

8 Tekjustofninn er í þessu tilviki samtala launa- og fjármagnstekna. 

9
 Þó svo að hvort hjóna og samskattaðra aðila um sig verði að hafa tekjur yfir þeim mörkum sem getið er 

að framan til að gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra og útvarpsgjald verði lagt á viðkomandi, er 

fjármagnstekjum hinna samsköttuðu, rétt eins og alltaf, skipt jafnt milli þeirra við útreikningana, 

samanber 2. mgr. 10. gr. laga um málefni aldraðra. 
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Tafla 11. Fjárhæð krónutöluskatta árið 2013. 

Krónutöluskattur Fjárhæð 

Gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra 9.604 kr. 

Útvarpsgjald 18.800 kr. 

Samtala 28.404 kr. 

 

Sérregla um aldraða og öryrkja 

Þeir sem eru 70 ára og eldri í árslok ársins á undan gjaldári og elli- og örorkulífeyrisþegar 

sem dveljast á dvalar- og hjúkrunarheimilum eru undanþegnir gjaldi í Framkvæmdasjóð 

aldraðra og útvarpsgjaldi, samanber 2. mgr. 10. gr. laga um málefni aldraðra og 2. tölulið 

1. mgr. 11. gr. laga um Ríkisútvarpið ohf. 

 

Eru gjöldin nefskattur? 

Í daglegu tali er stundum talað um gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra og útvarpsgjald 

sem nefskatta (e. lump sum tax). Hugtakið nefskattur er aftur á móti yfirleitt notað til að 

lýsa skatti sem helst óbreyttur að krónutölu, óháð tekjum eða athöfnum gjaldenda 

(Mankiw og Taylor, 2006). Þar sem gjöld í Framkvæmdasjóð aldraðra og útvarpsgjald 

leggjast ekki á alla þá sem búnir eru að slíta barnskónum og greiðsluskylda þeirra tengist 

tekjuviðmiðunum er eðlilegra að mati ritgerðarhöfundar að kalla þessa skatta 

krónutöluskatta sem leggjast á tekjur. Hugtakið krónutöluskattur virðist raunar vera að 

ryðja sér til rúms, samanber til dæmis athugasemdir með frumvarpi til laga um 

ráðstafanir í ríkisfjármálum, sem lagt var fram á Alþingi 1. nóvember 2011.  

3.1.1.3 Lífeyrissjóðsiðgjöld 

Skyldubundin iðgjöld í lífeyrissjóði 

Lágmarksiðgjald til tryggingar almennra lífeyrisréttinda skal vera 12% af launum, 

samkvæmt 2. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda. Í almennum 

kjarasamningum hefur verið ákveðið að 1/3 hins skyldubundna framlags, eða 4%, skuli 
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greiðast af launþega en 2/3, eða 8% af launagreiðanda, samanber til dæmis grein 9.4.3. 

Kjarasamnings milli VR og Samtaka atvinnulífsins sem gildir frá 22. júní 2011. (VR, á.á.) 

Greiðslur í lífeyrissjóði eru ekki skattlagðar með tekjuskatti og útsvari10, samanber 4. 

tl. 30. gr. A tsl. 1. mgr. 22. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga og 2. gr. laga 

nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. 

Fjármagnstekjur sem myndast vegna hlutdeildar einstaklinga í lífeyrissjóðum eru heldur 

ekki skattlagðar.  

Tekjuskattur er aftur á móti lagður á útgreiðslur úr lífeyrissjóðunum. Við útgreiðsluna 

er hægt að nýta sér persónuafslátt, að minnsta kosti ef tekið er mið af núgildandi 

reglum, óháð því hvort lífeyrisréttinda var aflað með tekjum sem voru yfir 

skattleysismörkum á sínum tíma. Sá tekjuskattur sem raunverulega innheimtist af lífeyri 

þegar upp er staðið er því umtalsvert minni en ætla mætti í fyrstu. 

 

Eru lífeyrissjóðsiðgjöld skattar? 

Deila má um hvort skyldubundin iðgjöld í lífeyrissjóði teljist til skatta á launatekjur eður 

ei, samanber til dæmis umfjöllun í International Monetary Fund (2010). Meðal þess sem 

mælir með því að telja iðgjöldin til skatta er að þau eru skyldubundin. Einnig getur farið 

svo að virði lífeyrisgreiðslna verði takmarkað í hendi launþega á endanum, einkum ef 

launþegi deyr án þess að hafa náð meðalaldri – eða vegna víðtækra tekjuskerðinga bóta 

almannatrygginga sem hlotist getur af lífeyrisgreiðslunum. Það sem helst mælir gegn því 

að telja lífeyrisiðgjöld til skatta er að þau skapa einstaklingsbundin réttindi sem aukast 

með vaxandi inngreiðslum. Ekki er aftur á móti víst að þau réttindi sem skapast séu þau 

sem greiðendur hefðu kosið sjálfir hefðu þeir fengið fullt val um meðferð tekna sinna.  

Óumdeilt hlýtur þó að teljast að iðgjöld í lífeyrissjóði eru einn þeirra þátta sem 

skerðir þann hluta viðbótartekna sem endar í vasa launþega fljótlega í kjölfar öflunar 

                                                        
10

 Þó skal, samkvæmt 5. tl. 28. gr. tsl. telja framlag launagreiðanda til öflunar lífeyrisréttinda til 

skattskyldra tekna ef iðgjaldagreiðslur frá launagreiðanda eða sjálfstætt starfandi manni fara fram úr 12% 

af iðgjaldsstofni auk 2 milljóna króna á ári. 
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þeirra. Því er líklegt að hlutfallstala iðgjaldanna hafi áhrif á mat launþega á virði 

jaðartekna sinna. 

 

Heimild til greiðslu iðgjalda í séreignalífeyrissjóð 

Greiði launþegi í viðbótarlífeyrissparnað er heimilt að draga andvirði greiðslna allt að 4% 

af iðgjaldsstofni frá tekjuskattstofninum til viðbótar skyldulífeyrissparnaðinum. 

Samkvæmt bráðabirgðaákvæði XLIX. tsl. er hámark frádráttar vegna 

viðbótarlífeyrissparnaðar þó 2% á árunum 2012–2014. Þar sem iðgjöld í 

séreignalífeyrissparnað eru valfrjáls og mynda séreign hjá greiðanda verður ekki litið til 

þeirra við útreikninga á jaðarsköttum. 

3.1.1.4 Námslán 

3.1.1.4.1 Tekjutengdar afborganir af námslánum 

Stór hluti þeirra sem nú greiðir af námslánum fellur undir það fyrirkomulag er greint er 

frá í lögum nr. 21/1992 um Lánasjóð íslenskra námsmanna. Eru lán þessi nefnd G-lán hjá 

sjóðnum. (Lánasjóður íslenskra námsmanna, á.á.a)  

Tafla 12. Afborganir af G-námslánum. 

Fastagreiðsla 2012 Tekjutengd afborgun, 

hlutfall af  útsvarsstofni að 

viðbættum 

fjármagnstekjum 

Tekjumörk þar sem 

tekjutengd afborgun byrjar 

að hafa áhrif 

113.991 kr. 3,75% 3.039.760 kr. 

Fastagreiðslan dregst frá tekjutengdri afborgun. Heildargreiðslan getur ekki orðið lægri en fastagreiðslan. 

 

Samkvæmt 8. gr. laga nr. 21/1992 ákvarðast endurgreiðsla G-lánanna í tvennu lagi. 

Annars vegar er fastagreiðsla – hins vegar er tekjutengd greiðsla. Fastagreiðslan dregst 

frá tekjutengdu greiðslunni en heildargreiðslan getur þó aldrei orðið lægri en 

fastagreiðslan. Fastagreiðslan er verðtryggð og var 113.991 kr. á árinu 2012. (Lánasjóður 

íslenskra námsmanna, á.á.b) Tekjutengda greiðslan er 3,75% af tekjuskattstofni að 
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viðbættum fjármagnstekjum (samanber 1. mgr. 10. gr. laga nr. 21/1992), sjá nánar í 

töflu 12. 

3.1.1.4.2 Tekjuskerðing námslána 

Samkvæmt gr. 3.3.1 í úthlutunarreglum Lánasjóðs íslenskra námsmanna koma 35% 

tekna námsmanns umfram 750.000 kr. á ári til frádráttar útborguðu námsláni. 

Tekjumarkið er þó fimmfalt hærra ef námsmaður er að koma úr námshléi, samanber 

grein 3.3.2 (Lánasjóður íslenskra námsmanna, á.á.c). 

3.1.2  Skattar á fjármagnstekjur 

Tafla 13. Fjármagnstekjuskattur eftir uppruna tekna og tekjubilum. 

Tekjubil Fjármagnstekju-

skattur á aðrar 

fjármagnstekjur 

en vaxtatekjur 

og leigutekjur  

Fjármagnstekjuskattur á 

vaxtatekjur 

Fjármagnstekjuskattur á 

leigutekjur 

0–100.000 kr. 20% 0%* 14%** 

100.001. kr. eða 

meira 

20% 20% 14%** 

*Áhrif 100.000 kr. frítekjumarks á vaxtatekjur  

**Áhrif þess að 20% fjármagnstekjuskattur leggst aðeins á 70% leigutekna 

 

Í töflu 13 má sjá hvaða skatthlutfall leggst á fjármagnstekjur samkvæmt 3. mgr. 66. 

gr. tsl. Arður er skattlagður með fullum 20% skatti án nokkurs frítekjumarks. 

Frítekjumark viðgengst aftur á móti þegar kemur að vaxtatekjum.  
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Gera greiðendur sér grein fyrir frítekjumarkinu? 

75% færri greiddu fjármagnstekjuskatt á árinu 2010 en 2009 vegna upptöku 

frítekjumarksins. (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2011) Sá hópur sem verður fyrir 

raunverulegum áhrifum af álagningu fjármagnstekjuskatts hefur því minnkað mjög. 

Óvíst er þó að fjármagnseigendur geri sér grein fyrir áhrifum frítekjumarksins á 

skattgreiðslur af vaxtatekjum enda er skatturinn eftir sem áður oftast innheimtur í 

staðgreiðslu og síðan endurreiknaður til lækkunar við álagningu árið eftir. Því er vel 

hugsanlegt að allt frá fyrstu krónu sem fjármagnið skilar af sér í formi vaxta búist 

væntanlegir greiðendur við að þurfa að greiða 20% fjármagnstekjuskatt. 

 

Nýting persónuafsláttar til greiðslu fjármagnstekjuskatts 

Samkvæmt 4. málsl. 2. mgr. 67. gr. A tsl. skal óráðstöfuðum persónuafslætti, ef hann er 

ennþá fyrir hendi eftir greiðslu tekju- og auðlegðarskatts, varið að 20/37 hlutum til 

greiðslu fjármagnstekjuskatts.  

Aðili sem hefur einvörðungu vaxtatekjur og greiðir engan fjármagnstekju- og 

auðlegðarskatt nýtur því í raun frítekjumarks í vaxtatekjum upp á 1.672.486 kr. svo 

dæmi sé tekið, miðað við reglur 2013. 

3.1.3 Skattlagning í sjálfstæðum atvinnurekstri 

Sjálfstæðan atvinnurekstur er unnt að reka á eigin kennitölu eða innan félagaforms. 

Hvaða form sem valið er þarf að standa straum af aðföngum vegna rekstrarins, standa 

skil af virðisaukaskatti og reikna sér að minnsta kosti lágmarksendurgjald fyrir unnin 

störf. 

 

A. Virðisaukaskattur 

Samkvæmt 1. mgr. 14. gr. laga nr. 50/1988 leggst að jafnaði 25,5% virðisaukaskattur 

(VSK) ofan á verð skattaðila fyrir vörur eða þjónustu, svo fremi sem starfsemi skattaðila 

fellur ekki undir undanþáguákvæði 3. mgr. 2. gr. vskl. eða í 7% skattþrep það sem getið 
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er í 2. mgr. 14. gr. sömu laga. Þarf því í flestum tilvikum að standa skil á 20,32% af 

endanlegu útsöluverði í formi VSK. 

Til að koma í veg fyrir margsköttun þarf hver skattaðili aðeins að greiða mismun 

útskatts (VSK á selda vöru/þjónustu) og innskatts (VSK á aðkeyptar vörur/þjónustu) í 

ríkissjóð. Með öðrum orðum má draga innskatt frá útskatti. 

 

B. Reiknað endurgjald 

Samkvæmt 2. mgr. 1. töluliðar A-liðar 7. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt skal maður 

sem vinnur við eigin atvinnurekstur reikna sér til tekna eigi lægra endurgjald fyrir starfið 

en hann hefði haft sem laun fyrir það hjá óskyldum aðila. Ríkisskattstjóri hefur gefið út 

viðmiðunarfjárhæðir fyrir einstakar starfsstéttir um hvaða endurgjald beri að reikna 

miðað við tiltekin störf, samanber reglur um reiknað endurgjald á tekjuárinu 2013 nr. 

1180/2012. 

  

C. Tryggingagjald 

Tryggingagjald, að viðbættu gjaldi í ábyrgðarsjóð launa og markaðsgjaldi, er samtals 

7,69% á árinu 2013 af öllum tegundum launa, meðal annars reiknuðu endurgjaldi, 

samkvæmt 1. mgr. 1. gr. og 2. gr. laga um tryggingagjald nr. 113/1990. 

 

D. Lífeyrissjóðsiðgjöld 

Greiða þarf að lágmarki 12% lífeyrissjóðsiðgjald af launum (reiknuðu endurgjaldi), 

samanber 2. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda. Sjálfstæðir 

atvinnurekendur þurfa að borga bæði hlut launþega og vinnuveitenda í lífeyrisiðgjöldum 

og hafa þessi gjöld því mun meiri jaðaráhrif í tilviki sjálfstæðra atvinnurekenda en 

almennra launþega. 
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E. Tekjuskattur af reiknuðu endurgjaldi 

Greiða þarf almennan tekjuskatt af hinu reiknaða endurgjaldi, samanber umfjöllun í 

kafla 3.1.1.1. 

3.1.3.1 Meðferð hagnaðar í sjálfstæðum atvinnurekstri 

Greiða þarf skatt af þeim hagnaði sem myndast í sjálfstæðum atvinnurekstri, það er 

þeirri fjárhæð sem eftir stendur þegar búið er að greiða reiknað endurgjald, önnur 

aðföng og virðisaukaskatt.  

1. Rekstur á eigin kennitölu 

Hér greiðist almennur tekjuskattur af hagnaði, samanber umfjöllun í kafla 3.1.1.1. 

2. Rekstur í einkahlutafélagi 

Hagnaður einkahlutafélags ber 20% skatt, samanber 1. mgr. 70. gr. tsl. Til að 

hagnaðurinn komist í hendur eigandans þarf þó að greiða 20% skatt til viðbótar af 

arðgreiðslu, samanber 2. málsl. 3. mgr. 66. gr. tsl. Hagnaður sem greiddur er út úr 

einkahlutafélaginu ber því 36% heildarskatt, kominn til eiganda.  

Athuga að hjá mönnum sem skylt er að reikna sér endurgjald skal telja til launatekna 

50% af úthlutuðum arði að því marki sem arðsúthlutunin er umfram 20% af skattalegu 

bókfærðu eigin fé félagsins í lok viðmiðunarárs, samanber 3. málsl. 1. mgr. 11. gr. tsl.  

3. Rekstur í samlagsfélagi 

Hagnaður samlagsfélags ber 36% skatt, samanber 2. mgr. 70. gr. tsl. Greiðslur út úr 

samlagsfélögum til eigenda bera ekki viðbótarskatt. Vegna reglna sem takmarka 

möguleika til arðgreiðslu úr einkahlutafélögum á 20% skatthlutfalli (samanber lið 2 hér 

að framan) getur verið skattalega hagkvæmara fyrir aðila í sjálfstæðum atvinnurekstri að 

halda samlagsfélag utan um rekstur sinn. (Vala Valtýsdóttir, 2010) 
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3.2 Eignarskattar 

Helstu skattar á eignir á Íslandi eru fasteignaskattur annars vegar og auðlegðarskattur 

hins vegar. Fasteignaskattur leggst á brúttóeign í fasteignum, samkvæmt fasteignamati, 

en nettóeignastofn er notaður við ákvörðun auðlegðarskatts. 

3.2.1 Fasteignatengdir skattar 

A. Fasteignaskattur 

Af fasteignamati íbúðarhúsnæðis reiknast árlega skattur sem rennur til sveitarfélaga, 

samanber 3. mgr. 3. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga. Meginreglan er sú 

að skatturinn fari ekki upp fyrir 0,5% af fasteignamatinu en gjaldið getur þó orðið allt að 

0,625%. (Samband íslenskra sveitarfélaga, á.á.c) Sjá má hlutfall fasteignaskatts í 

Reykjavík og á Akureyri í töflu 14. (Borgarráð Reykjavíkur, 2012; Bæjarstjórn Akureyrar, 

2012) 

Tafla 14. Hlutfall fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði 2013. 

Sveitarfélag Hlutfall fasteignaskatts af fasteignamati 

Reykjavík 0,20% 

Akureyri 0,38% 

 

B. Fráveitugjöld 

Samkvæmt 1. mgr. 14. gr. laga nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitna er 

heimilt að leggja gjald á fasteignir sem tengjast fráveitu til að standa undir kostnaði við 

hana.  

Tafla 15. Hlutfall fráveitugjalda á íbúðarhúsnæði 2013. 

Sveitarfélag Hlutfall fráveitugjalda af fasteignamati 

Reykjavík 8.967,36 kr. og 346,13 kr./m2 

Akureyri 0,15% 
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Flest sveitarfélög hafa nýtt sér heimild til leggja slíkt gjald á. Í töflu 15 má sjá hlutfall 

fráveitugjalda í Reykjavík og á Akureyri. (Orkuveita Reykjavíkur, 2013; Bæjarstjórn 

Akureyrar, 2012) 

 

C. Aðrir fasteignatengdir skattar 

Til viðbótar fasteignaskatti og fráveitugjöldum eru ýmis gjöld lögð á fasteignaeigendur 

sem hafa öll einkenni skatta, það er að þau eru lögð á óháð notkun. Hér hafa vatnsgjöld 

hvað mesta þýðingu. Í flestum sveitarfélögum eru vatnsgjöld þessi innheimt sem hlutfall 

af fasteignamati. Sums staðar, til dæmis í Reykjavík, er þó notast við sambland af fastri 

krónutölu og gjaldi fyrir hvern fermetra. 

 

Jaðaráhrif fasteignatengdra skatta 

Öflun viðbótarkrónu hefur almennt ekki áhrif á greiðslufjárhæð fasteignatengdra skatta, 

nema í því tilviki þegar tekjutengdir afslættir kunna að vera veittir af gjöldunum, 

samanber umfjöllun í kafla 3.4. 

3.2.2 Auðlegðarskattur 

Samkvæmt 1. mgr. bráðagbirgðaákvæðis XLVII. laga nr. 90/2003 skal leggja 

auðlegðarskatt á framtalsskyldar eignir, að frádregnum skuldum, eins og þær standa í 

lok áranna 2012 og 2013.  

Tafla 16. Skattþrep auðlegðarskatts fyrir einstaklinga. 

 0–75.000. 

kr. 

75.000.001– 

150.000.000 kr. 

150.000.001 kr. og 

meira 

Einstaklingar 0% 1,5% 2,0% 

 

Í töflum 16 og 17 má sjá hlutföll og þrepaskiptingu skattsins, samanber h. lið 

fyrrnefnds bráðabirgðaákvæðis. Þar sem heimild til álagningar skattsins er einungis til 

bráðabirgða mun hann að óbreyttu falla niður frá og með upphafi árs 2014. 
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Tafla 17. Skattþrep auðlegðarskatts fyrir samskattaða. 

 0–100.000.000 kr. 100.000.001– 

200.000.000 kr. 

200.000.001 kr. og 

meira 

Hjón 0% 1,5% 2,0% 

 

Rétt er að benda á að samkvæmt 2. mgr. 67. gr. A tsl. er óráðstöfuðum 

persónuafslætti nú varið að fullu til greiðslu auðlegðarskatts. Tekjulaus einstaklingur 

myndi samkvæmt þessu ekki byrja að greiða auðlegðarskatt fyrr en eignastofninn næði 

um 113,8 milljónum kr. en tekjulaus hjón ekki fyrr en hann væri orðinn hærri en tæplega 

177,6 milljónir kr. miðað við reglur 2013. 

3.3 Bætur 

Hér verður lýst helstu bótaflokkum, utan almannatrygginga, sem hið opinbera hefur 

ákvarðað að greiðast skuli á Íslandi, miðað við stöðuna eins og hún var 1. janúar 2013 

nema annað sé tekið fram. 

3.3.1 Barnabætur 

Tafla 18. Fjárhæð barnabóta eftir sambúðarformi og barnafjölda 2013. 

 Bætur með 1. barni Bætur með 2. barni og 

hverju barni eftir það 

 Einstæðir Sambúð Einstæðir Sambúð 

Barnabætur I 279.087 kr. 167.564 

kr. 

286.288 kr. 199.455 

kr. 

Barnabætur II 100.000 kr. 100.000 

kr. 

100.000 kr. 100.000 

kr. 

Upphæðirnar í töflunni eru í samræmi við 4. mgr. 68. gr. A tsl. 
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Barnabætur skiptast í tvo flokka. Annars vegar eru bætur sem greiðast með hverju 

barni sem er innan við 18 á tekjuárinu (hér nefndar barnabætur I). Hins vegar eru bætur 

sem greiðast með hverju barni innan við 7 ára á tekjuárinu (hér nefndar barnabætur II). 

Vegna barna yngri en 7 ára greiðast því bæði barnabætur I og barnabætur II. Fjárhæðir 

bótanna má sjá í töflu 18. 

Frítekjumark einstæðra foreldra vegna skerðingar barnabóta er 2.400.000 kr. í 

árstekjur en sambúðarfólks 4.800.000 kr. Er þá miðað við samtölu launa- og 

fjármagnstekna. Skerðing  af barnabótum I er 3% af tekjum vegna eins barns, 5% vegna 

tveggja barna og 7% vegna þriggja barna. Skerðing barnabóta II er 3% með hverju barni.  

 

Barnabætur undir ákveðnum mörkum falla niður 

Samkvæmt 8. mgr. A-liðar 68. gr. tsl. falla barnabætur sem ákvarðaðar eru lægri en 

2.000 kr. á framfæranda niður. Þar sem barnabætur skiptast jafnt milli sambúðarfólks 

geta allt að 3.998 kr. fallið niður hjá slíkum aðilum samanlagt fyrir sakir þessa ákvæðis.  

3.3.2 Bætur vegna húsnæðis 

3.3.2.1 Vaxtabætur 

Samkvæmt 68. gr. B laga nr. 90/2003, samanber og XLI. bráðabirgðaákvæði sömu laga, 

eiga þeir sem bera vaxtagjöld af lánum, sem eru með sjálfskuldarábyrgð og tekin hafa 

verið til kaupa, byggingar (og í ákveðnum tilvikum endurbóta) á íbúðarhúsnæði til eigin 

nota, rétt á vaxtabótum. Vaxtagjöld eru meðal annars skilgreind, samkvæmt 1. tölulið 

greinarinnar, sem greiddir vextir og verðbætur á afborganir og vexti.  

Útreikningur fjárhæðar vaxtabóta fer fram í nokkrum skrefum og skal þeim lýst hér. 

Neðangreindar reglur gilda vegna áranna 2011, 2012 og 2013. (Ríkisskattstjóri, á.á.b)11 

  

                                                        
11

 Framlengi Alþingi ekki bráðabirgðaákvæði XLI tsl. munu eldri reglur taka gildi frá og með árinu 2014 en 

þær fela í sér lægri vaxtagjöld til útreiknings, lægri hámarksvaxtabætur, lægra tekjuskerðingarhlutfall og 

hærra upphaf eignaskerðingarmarka. 
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1. Fyrst eru vaxtagjöld fundin en þau eru sú fjárhæð sem er lægst af eftirtöldu 

þrennu: 

a) Vaxtagjöldum 

b) 7% af eftirstöðvum skulda 

c) Ákveðnu hámarki vaxtagjalda, sem sjá má í töflu 19. 

Tafla 19. Hámark vaxtagjalda. 

Einstæðingur 800.000 kr. 

Einstætt foreldri 1.000.000 kr. 

Hjón/Sambúðarfólk 1.200.000 kr. 

2. Frá vaxtagjöldunum samkvæmt lið 1. dragast 8% af tekjustofni (samtala launa- 

og fjármagnstekna) og er mismunurinn vaxtabætur 

3. Vaxtabætur samkvæmt lið 2 skerðast þó ef eignir að frádregnum skuldum fara 

yfir ákveðin mörk 

Eignaskerðingarmörkin liggja milli 4–6,5 milljóna kr. fyrir einstæðinga og einstætt 

foreldri en 6,4–10,4 milljóna kr. fyrir hjón og sambúðarfólk. 

4. Þrátt fyrir niðurstöðu framangreindra útreikninga geta vaxtabætur aldrei orðið 

hærri en sem segir í töflu 20 

Tafla 20. Hámark vaxtabóta. 

Einstæðingur 400.000 kr. 

Einstætt foreldri 500.000 kr. 

Hjón/sambúðarfólk 600.000 kr. 

5. Vaxtabætur skiptast jafnt á milli hjóna/sambúðarfólks. Allar vaxtabætur sem 

eru lægri en 5.000 kr. á mann falla niður 
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3.3.2.2 Húsaleigubætur 

Húsaleigubætur eru greiddar á grundvelli laga nr. 138/1997 um húsaleigubætur. 

Grunnfjárhæðir bótanna eru ákvarðaðar af velferðarráðherra, samanber 3. mgr. 5. gr. 

laganna, en sveitarfélög geta greitt hærri bætur, kjósi þau svo, samanber 4. mgr. sömu 

greinar.  

3.3.2.2.1 Almennar húsaleigubætur 

Í töflu 21 má finna upplýsingar um lágmarkshúsaleigubætur sem sveitarfélög verða að 

greiða lögum samkvæmt. Oft er vísað til bóta þessara sem almennra húsaleigubóta.  

Tafla 21. Almennar húsaleigubætur – fjárhæðir og skerðing12. 

Grunnstofn 

húsaleigu-

bóta fyrir 

hverja íbúð 

Viðbótar-

bætur vegna 

1. barns 

Viðbótar-

bætur vegna 

2. barns 

Viðbótar-

bætur vegna 

3. barns 

Hlutfallsleg 

viðbót 

Tekju-

skerðing13 

Eigna-

skerðing14 

15.200 kr. 14.000 kr. 8.500 kr. 5.500 kr. 15% 

leigufjár-

hæðar milli 

20.000 kr. 

og 50.000 

kr. 

Mánaðarleg 

skerðing um 

0,67% af 

árstekjum 

umfram 

2.550.000 

kr. 

Við tekju-

stofninn 

leggjast 25% 

af hreinni 

eign umfram 

6.383.000 

kr. 

Hámark húsaleigubóta er 50% af húsaleigu; bæturnar geta þó aldrei orðið hærri en 47.700 kr. á mánuði. 

Húsaleiga skerðist í hverjum mánuði um 0,67% af árstekjum umfram 2.550.000 kr. (Athuga ber að ákvæði 

reglugerðar nr. 1205/2012 kveða á um að frá og með 1. júlí 2013 sé grunnfjárhæð fyrir hverja íbúð 17.500 

kr. og hámarksbætur 50.000 kr.) 

                                                        
12

 Samanber reglugerð nr. 118/2003 um húsaleigubætur, eins og henni hefur verið breytt með 

reglugerðum nr. 378/2008, 1222/2011 og 1205/2012 

13 Með tekjum er hér, samkvæmt 1. og. 2. mgr. laga nr. 138/1997, í aðalatriðum átt við samanlagðar 

tekjur allra þeirra sem lögheimili eiga eða hafa skráð eða fast aðsetur í viðkomandi leiguhúsnæði.  

14 Mörk ársins 2012. Uppreikningur á upphæðum í frétt velferðarráðuneytisins (Velferðarráðuneytið, 

2012). Miðað við eignir þeirra sem tekjureikningar taka til, sjá 3. mgr. 9. gr. laga nr. 138/1997. 
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3.3.2.2.2 Sérstakar húsaleigubætur 

Til viðbótar við almennar húsaleigubætur hafa ýmis sveitarfélög (Öryrkjabandalag 

Íslands, á.á.) ákveðið að greiða sérstakar húsaleigubætur, samanber 4. mgr. 5. gr. laga 

nr. 138/1997 um húsaleigubætur.  

Sem dæmi má nefna það fyrirkomulag sem tíðkast í Reykjavík. Meginreglan er sú að 

viðkomandi hafi þurft að eiga lögheimili í Reykjavík í 3 ár samfleytt áður en umsókn um 

bæturnar berst, samanber reglur um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur 

í Reykjavík. (Reykjavíkurborg, á.á.a) Þá mega tekjur og eignir að meginstefnu ekki fara 

fram úr tilteknum mörkum, samanber töflu 22, miðað við meðaltal síðustu 3 ára, þó 

raunar sé heimilt að taka tillit til skuldastöðu/greiðslubyrði viðkomandi aðila. Að öllu 

jöfnu fellur því réttur til bótanna alfarið niður ef tekjur eða eignir eru meiri en greinir í 

töflunni. 

Tafla 22. Árstekju og eignamörk sérstakra húsaleigubóta í Reykjavík 2013. 

Tekjumörk 

einhleypings 

Tekjumörk hjóna og 

sambúðarfólks 

Viðbótartekjur fyrir hvert barn á 

framfæri innan 20 ára 

Eignamörk 

3.015.355 kr. 4.222.564 kr. 504.785 kr. 4.204.629 kr. 

 

Sérstakar húsaleigubætur, teljist aðili eiga rétt á þeim, reiknast, miðað við 1. janúar 

2013, 1.200 kr. fyrir hverjar 1.000 krónur sem viðkomandi á rétt á í almennar 

húsaleigubætur, samanber 8. gr. framangreindra reglna. Samanlögð fjárhæð beggja 

bóta getur þó aldrei farið yfir 71.700 kr. á mánuði. Jafnframt geta samanlagðar bætur 

aldrei orðið hærri en sem nemur 75% af leigufjárhæð.15   

 

                                                        
15

 Frá og með 1. júlí 2013 lækkaði fjárhæð sérstakra húsaleigubóta þó í 1.100 kr. fyrir hverjar 1.000 kr. 

almennra húsaleigubóta. Frá sama tímamarki getur samanlögð fjárhæð beggja bóta ekki farið yfir 74.000 

kr. á mánuði. 
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Sérstakt hámark bóta vegna lágrar leigufjárhæðar 

Samtala húsaleigubótategundanna tveggja getur þó aldrei farið yfir 60% af leigufjárhæð, 

sé leigufjárhæðin lægri en 84.004 kr. á mánuði16 miðað við janúar 2013. Þessi 

síðastnefnda regla hefur þær afleiðingar að sérstakar húsaleigubætur geta í ákveðnum 

tilvikum hækkað um nálægt 12.500 kr. við það að greidd húsaleiga fari yfir framangreind 

84 þúsund króna mörk. Sé leigusölum og -tökum kunnugt um reglu þessa, má ætla að 

það leiði til hækkunar húsaleigu á tilteknu verðbili til að reyna að tryggja rétt til 

hámarksbóta frá borginni. 

 

Lágmarksstigafjöldi við úthlutun sérstakra húsaleigubóta 

Til viðbótar framangreindum skilyrðum þurfa aðstæður umsækjenda að vera metnar til 

tiltekins lágmarksstigafjölda samkvæmt sérstökum töflum sem birtar eru í reglum 

Reyjavíkurborgar. Mismörg stig þarf eftir því hvort umsækjendur eru einstæðingar eða í 

sambúð og eftir því hversu mörg börn eru á heimilinu. Meðal þess sem hægt er að fá 

stig fyrir eru heimilistekjur.  

Tafla 23. Stigafjöldi vegna tekna á ársgrundvelli við mat á umsókn um sérstakar húsaleigubætur. 

Tekjur Stigafjöldi 

 2.106.130 kr. og 

minna  

2 

2.106.131– 

2.632.661 kr. 

1 

2.632.662 kr. og 

meira 

0 

 

                                                        
16 Fjárhæðin er verðtryggð með vísitölu neysluverðs, samkvæmt 8. gr. reglna um félagslegar leiguíbúðir og 

sérstakar húsaleigubætur. 
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Sú aðstaða getur komið upp að aukning tekna umfram önnur af þeim tveimur 

mörkum sem getið er í töflu 23, svipti aðila því stigi sem nauðsynlegt var til þess að 

teljast eiga rétt á bótunum. 

 

Félagslegt leiguhúsnæði 

Til að eiga kost á að komast í félagslegt leiguhúsnæði, þar sem leiga getur ef til vill í 

mörgum tilvikum verið lægri en gerist og gengur á almennum markaði, þarf að uppfylla 

nákvæmlega sömu skilyrði og til að geta hlotið sérstakar húsaleigubætur. Við hækkun 

tekna eða eigna um tiltekna viðbótarkrónu (hvort heldur sem farið er yfir hámarkstekju- 

eða eignamörk eða þau mörk sem gefa viðbótarstig í mati Reykjavíkuborgar á 

aðstæðum) geta réttindi til félagslegs leiguhúsnæðis því fallið niður. 

3.3.3 Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga 

Tafla 24. Fjárhagsaðstoð í Reykjavík 2012. 

 Mánaðarleg viðmið 

Einstaklingur sem rekur eigin heimili 

 

163.635 kr. 

Sambúðarfólk 

 

245.453 kr. 

Einstaklingur sem býr með öðrum eða er 

leigusamnings- eða húsnæðislaus 

137.871 kr. 

Einstaklingur sem býr með foreldrum 

 

81.818 kr. 

Einstaklingur sem býr með foreldrum en hefur 

forsjá barns 

 

137.871 kr. 

Aukagreiðslur vegna hvers barns 

 

13.133 kr. 
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Sveitarfélög veita fjárhagsaðstoð á grundvelli ákvæða VI. kafla laga nr. 40/1991 um 

félagsþjónustu sveitarfélaga. Sem dæmi um hvernig aðstoðin er útfærð má nefna að í 

Reykjavík hefur verið farin sú leið að tryggja ákveðnar lágmarkstekjur á mánuði fyrir 18 

ára og eldri, samanber reglur um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg. Rétturinn til 

aðstoðar fylgir lögheimili í Reykjavík. Hafi réttur til bóta og greiðslna frá ríkinu verið 

þurrausinn greiðir Reykjavíkurborg, að nánar tilgreindum skilyrðum uppfylltum, 

mismuninn á tekjum viðkomandi og mánaðarlegu viðmiði, sem er ólíkt eftir aðstæðum 

fólks, samanber töflu 24.  

Til viðbótar virðist samkvæmt 13. gr. reglnanna að viðmiðunarmörkin hækki um sem 

nemur meðlagsgreiðslum sem þiggjandi fjárhagsaðstoðar þarf að inna af hendi. Þá eru 

greiddar aukagreiðslur fyrir hvert barn á heimili vegna skólabyrjunar og jólahalds, 

samanber 16. gr. Sá sem hefur fengið fulla fjárhagsaðstoð í 3 mánuði samfellt á undan 

desembermánuði, eða þeir sem hafa haft samsvarandi upphæð til framfærslu sama 

tímabil, fá að auki desemberuppbót sem nemur 25% af mánaðarlegri 

viðmiðunarfjárhæð, samanber 26. gr. 

Heimilt er að lækka grunnfjárhæðir samkvæmt ofangreindu um helming í tvo mánuði 

ef beiðandi fjárhagsaðstoðar hafnar vinnu eða segir starfi sínu lausu án viðhlítandi 

ástæðna, samanber 3. gr. reglnanna. 

Eignir umfram íbúðarhúsnæði og eina fjölskyldubifreið leiða almennt til þess að 

fjárhagsaðstoð er hafnað, samanber 12. gr. reglnanna.  

3.3.4 Ýmsar bætur almannatrygginga 

Almannatryggingar greiða ýmsar bætur, til að mynda til aldraðra, öryrkja og vegna 

sérstæðra aðstæðna fólks – til dæmis vegna veikinda barna eða fráfalls maka. Einnig eru 

greidd mæðra- og feðralaun til einstæðra foreldra með tvö börn eða fleiri 

(Tryggingastofnun, á.á.a).  

Margir bótaflokka almannatrygginga eru verulega tekjutengdir. Þrátt fyrir það verður 

almannatryggingakerfið ekki tekið til frekari skoðunar í ritgerð þessari, samanber 

rökstuðning fyrir því í inngangi ritgerðarinnar. 
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3.4 Tekjutengdir afslættir af sköttum og þjónustugjöldum 

3.4.1 Afslættir af fasteignasköttum og fráveitugjöldum 

Í 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 og 4. mgr. 15. gr. laga nr. 9/2009 er að finna heimild til að 

veita tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum afslátt af fasteignaskatti og 

fráveitugjöldum. Ýmis sveitarfélög hafa nýtt sér heimild til að veita afslátt af 

fasteignaskatti en það þekkist einnig að afsláttur sé veittur af fráveitugjaldi, samanber 

töflur 25 og 26.  

Tafla 25. Afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti og fráveitugjaldi í Reykjavík fyrir árið 
2013 (Reykjavíkurborg, á.á.b). 

Tekjubil einstaklinga Tekjubil hjóna Afsláttur 

0–2.549.999 kr. 0–3.559.999 kr. 100% 

2.550.000– 

2.929.999 kr.  

3.560.000– 

3.969.999 kr. 

80% 

2.930.000– 

3.410.000 kr. 

3.970.000– 

4.740.000 kr. 

50% 

Viðmiðunarfjárhæðir í töflunni hér að ofan virðast miðaðar við samtölu launa- og fjármagnstekna. 

Tafla 26. Afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti á Akureyri 2013, samanber reglur um 
afslátt af fasteignaskatti hjá tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum hjá Akureyrarbæ árið 
2013. 

Tekjubil einstaklinga Tekjubil hjóna Afsláttur 

0–2.121.999 kr. 0–3.008.999 kr. 100% 

2.122.000– 

3.242.000 kr.  

3.009.000– 

4.270.000 kr. 

Lækkar hlutfallslega 

niður í 0 kr. 

Hámarksafsláttur er 55.400 kr. á ári. Miðað er við samtölu launa- og fjármagnstekna. 

3.4.2 Leikskólagjöld 

Í að minnsta kosti tveimur af hinum stærri sveitarfélögum, Hafnarfirði og Mosfellsbæ, 

hafa verið tekin upp tekjutengd leikskólagjöld. (Mosfellsbær, 2012; Hafnarfjörður, 2012)  
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Veittur er afsláttur af gjöldunum ef samanlagðar launa- og fjármagnstekjur foreldra 

eru á tilteknu tekjubili. Annars vegar er veittur 20% afsláttur og hins vegar 40% afsláttur. 

Í báðum sveitarfélögum nemur afslátturinn yfir 62.000 kr. á árinu 2013 fyrir hvort 

tekjubilið um sig, samtals meira en 125.000 kr. á ári ef fullur afsláttur fæst, miðað við 9 

stunda vistun í 11 mánuði. 

3.4.3 Gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands 

Gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands af heilbrigðisþjónustu byggist á almennu gjaldi og 

þremur afsláttarflokkum. Sé tilteknum heildarútgjöldum náð bjóðast að auki 

afsláttarkort innan hvers verðflokks þar sem verðskrá er lægri.  

Þeir sem hafa skertan ellilífeyri á aldrinum 67–69 ára falla undir afsláttarflokk I, þar 

sem afsláttur er ekki jafnmikill og í afsláttarflokkum II og III (Sjúkratryggingar Íslands, 

2013). Jafngamlir einstaklingar sem eru með óskertan ellilífeyri falla aftur á móti í 

afsláttarflokk II.  

3.5 Jaðaraukning 

Nokkur dæmi finnast um að hærri jaðartekjur leiði af sér aukin réttindi úr hendi hins 

opinbera. 

3.5.1 Fæðingarorlof 

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. laga nr. 95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof á foreldri rétt 

til greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði eftir að hafa verið samfellt í sex mánuði á innlendum 

vinnumarkaði fyrir fæðingardag barns, að því gefnu að starfshlutfall hafi verið að 

minnsta kosti 25%. Hvort foreldri á rétt til greiðslnanna í þrjá mánuði – auk þess er 

þriggja mánaða sameiginlegur réttur.17  

Fjárhæð greiðslna í orlofi reiknast sem 80% af launum á 12 mánaða tímabili sem lýkur 

sex mánuðum fyrir fæðingu barns, samanber 2. mgr. 13. gr. laganna. Hámarksgreiðsla á 

mánuði er 350.000 kr. samanber 3. mgr. 13. gr. laga nr. 95/2000. Lágmarksgreiðslur eru 

                                                        
17

 Með lögum nr. 143/2012 var ákveðið að breyta rétti foreldra til fæðingarorlofs í áföngum þannig að frá 

og með árinu 2016 verði sjálfstæður réttur foreldra 5 mánuðir, auk þess sem sameiginlegur réttur verði 

tveir mánuðir. 
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sem greinir í töflu 27. Þar má einnig sjá á hvaða tekjubili aukin réttindaávinnsla á sér 

stað en það bil er takmarkað fyrir sakir hámarks- og lágmarksgreiðslnanna. Tekið er tillit 

til lífeyrissjóðsiðgjalda við útreikningana. 

Tafla 27. Lágmarks- og hámarksgreiðslur úr Fæðingarorlofssjóði miðað við starfshlutfall 
(Vinnumálastofnun – Fæðingarorlofssjóður, á.á.) og tekjubil þar sem réttindaaukning á sér 
stað 2013. 

Starfshlutfall Mánaðarleg 

lágmarksgreiðsla 

Mánaðarleg 

hámarksgreiðsla 

Tekjumark þar 

sem aukin 

réttindaávinnsla 

hefst 

Tekjumark þar 

sem aukinni 

réttindaávinnslu 

lýkur 

25–49% 94.938 kr. 350.000 kr. 118.673 kr. 437.500 kr. 

50–100% 131.578 kr. 350.000 kr. 164.473 kr. 437.500 kr. 

 

Þeir sem annaðhvort geta ekki átt börn eða hyggja ekki á barneignir munu aftur á móti 

varla leysa út áunnin réttindi sín til hærri greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði. 

  

Fæðingarstyrkur 

Tafla 28. Mánaðarlegar greiðslur fæðingarstyrks 2013 (Vinnumálastofnun – Fæðingarorlofssjóður, á.á.). 

Almennur fæðingarstyrkur Fæðingarstyrkur ef í fullu 

námi 

57.415 kr. 131.578 kr. 

 

Fæðingarstyrkur greiðist þeim foreldrum sem eru utan vinnumarkaðar eða í minna 

en 25% starfi á viðmiðunartímabili, samanber 1. mgr. 18. gr. laga nr. 95/2000 og eru 

reglur um þann tíma sem styrkurinn greiðist eins og í tilviki fæðingarorlofs. Þeir sem 

hafa verið í fullu námi á tilteknu viðmiðunartímabili fá hærri fæðingarstyrk, samanber 

19. gr. sömu laga. Í tilviki fæðingarstyrks er því ekki um aukna réttindaávinnslu í hlutfalli 

við tekjur að ræða. Fjárhæð styrksins má sjá í töflu 28. 
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3.5.2 Atvinnuleysisbætur 

Réttur til atvinnuleysisbóta stofnast á grundvelli laga nr. 54/2006 um 

atvinnuleysistryggingar. Þeir sem uppfylla skilyrði laganna um fyrri nám eða störf, öðlast 

rétt á grunnatvinnuleysisbótum, auk viðbótar með hverju barni yngra en 18 ára, 

samanber 2. mgr. 33. gr. og 1. mgr. 34. gr. sömu laga. Til viðbótar reiknast tekjutengdar 

atvinnuleysisbætur í tiltekinn tíma, samanber 32. gr. laganna. Hærri laun áður en til 

atvinnuleysis kemur leiða því til meiri bótagreiðslna í ákveðnum tilvikum, þó að vísu 

aðeins tímabundið. Fjárhæð bótanna má sjá í töflu 29. 

Tafla 29. Atvinnuleysisbætur 2013
18

 og tekjubil réttindaávinnslu. 

Atvinnuleysisbætur Viðbót með 

hverju barni 

yngra en 18 ára 

Hámark tekjutengdra 

atvinnuleysisbóta 

Tekjumark þar 

sem aukinni 

réttindaávinnslu 

lýkur 

172.609 kr. 6.687 kr. 272.113 kr. 388.733 kr. 

Tekjutengdar atvinnuleysisbætur greiðast mest í 3 mánuði vegna hvers atvinnuleysistímabils 

(grunnatvinnuleysisbæturnar eru þó greiddar fyrstu tvær vikur eftir að atvinnuleysi hefst). Miðað er við 

70% af meðaltali heildarlauna á 6 mánaða tímabili sem hefst tveimur mánuðum áður en atvinnuleysi 

hófst, samanber og reglugerð nr. 1206/2012). Tekið er tillit til lífeyrissjóðsiðgjalda. 

3.5.3 Almennar lífeyrisgreiðslur 

Hærri laun leiða til hærri greiðslna í lífeyrissjóði þar sem þessi gjöld eru reiknuð sem 

hlutföll af launum. Hærri greiðslur í lífeyrissjóði skapa aftur meiri réttindi til greiðslu úr 

sjóðunum. Samspil við lágmarksbætur almannatryggingakerfisins gerir það aftur á móti 

að verkum að til að byrja með er ávinningur af greiðslu í kerfið afar takmarkaður eins og 

nokkuð auðveldlega má leiða af lestri þess regluverks sem um almannatryggingar gildir. 

(Tryggingastofnun, á.á.b) Séu áunnin réttindi aftur á móti komin yfir lágmarksréttindin 

leiða viðbótargreiðslur til aukningar á rétti til greiðslna í framtíðinni. Í því sambandi má 

nefna að framundan gætu verið umtalsverðar breytingar á því regluverki sem gildir um 

                                                        
18

 Samanber reglugerð nr. 1206/2012 
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almannatryggingar, samanber frumvarp til laga um lífeyrisréttindi almannatrygginga og 

félagslegan stuðning sem lagt var fram á vorþingi 2013.  

3.5.4 Tekjutengd afborgun námslána 

Hærri tekjur leiða til hraðari endurgreiðslu námslána, þar sem endurgreiðslan er 

ákvörðuð sem hlutfall af tekjum, samanber kafla 3.1.1.4. Því mætti ætla að tekjutengd 

afborgun námslána leiddi til samsvarandi skuldalækkunar þess sem hana innti af hendi 

og gæti þannig skapað sérgreinda nettóeignaaukningu á móti tekjutengingunni. 

Hér verður aftur á móti að líta til þess að námslán eru niðurgreidd úr ríkissjóði. 

Vaxtakostnaður lánþega er mun lægri en sem nemur fjármögnunarkostnaði Lánasjóðs 

íslenskra námsmanna. Hefur meðalniðurgreiðsla ríkissjóðs verið metin um 47% af 

heildarlánveitingum, samanber athugasemdir við frumvarp til fjárlaga 2012. Þeir sem 

hæstar hafa tekjurnar njóta minni niðurgreiðslu en meðaltalið segir til um en þeir sem 

lægstar tekjur hafa fá stærri hlutdeild. Þetta leiðir af því að hinir tekjuhærri greiða 

námslán sín hraðar niður en aðrir og njóta þar með niðurgreiðslu vaxtakostnaðar í 

skemmri tíma en þeir sem eru tekjulægri. 

Ólíklegt er að lánþegar hafi áhuga á hraðri niðurgreiðslu námslána í ljósi þess sem hér 

segir, svo sem óhjákvæmilegt er með hærri tekjum. Þetta kemur ekki hvað síst til af því 

að svo til öruggir fjárfestingarkostir (til dæmis verðtryggðir innlánsreikningar eða 

niðurgreiðsla annarra óhagstæðari lána) bjóðast, sem skila meiri ávöxtun en 

niðurgreiðsla námslána.  
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4 Samantekt helstu jaðaráhrifa 

Hér á eftir verður fjallað nánar um sumar þeirra jaðarskerðinga sem leiða af því 

opinbera regluverki sem getið er í kafla 3. Skiptist umfjöllunin í fimm meginhluta. Fyrst 

verður vikið að því sem kallað er hin eitraða króna í ritgerðinni, það er þegar 

viðbótartekjuöflun leiðir til verri heildarniðurstöðu. Þá verður fjallað um samanlögð 

áhrif jaðarskerðinga á launatekjur. Síðan verður litið til hvaða áhrif verðbólga getur haft 

á virka jaðarskerðingu vegna fjármagnstekjuskatts. Því næst verður horft til hvernig 

jaðarskerðingar bóta hafa áhrif á ráðstöfunartekjur og að lokum verður vikið að áhrifum 

eignaskatta og eignatenginga. 

4.1 Hin eitraða króna 

Nokkur dæmi eru um það í hinu íslenska kerfi að við að afla einnar viðbótarkrónu aukist 

skattgreiðslur, bótagreiðslur minnki eða að dragi úr rétti til afslátta. Með öðrum orðum 

að fjárhagsleg staða fólks versni við að afla einnar krónu í viðbót.  

Í ritgerð þessari verður viðbótarkrónan sem aflað er með þeim afleiðingum að staða 

fólks versnar nefnd eitraða krónan. Þau tekjumörk sem eitraða krónan liggur í verða 

nefnd tapsmörk. Þau tekjumörk sem þarf að fara yfir til að það hafi borgað sig að afla 

eitruðu krónunnar eru nefnd ágóðamörk. Svæðið milli eitruðu krónunnar og 

ágóðamarkanna er nefnt dauða svæðið.  

Vert er að geta þess að einnig má finna dæmi um sömu áhrif af völdum þess að hafa 

lagt fyrir eina viðbótarkrónu innan árs, það er að hafa ekki eytt einni krónu til viðbótar. 

Rétt er að hafa í huga að hafi einstaklingur þegar aflað eitruðu krónunnar er 

kostnaður vegna hennar sokkinn (e. sunk cost) (samanber til dæmis Mankiw og Taylor, 

2006). Í því tilviki skilar það því að öllum líkindum fjárhagslega betri niðurstöðu að auka 

tekjur þann tíma sem eftir lifir viðmiðunartímabils, nema áhrif annarrar eitraðrar krónu 

séu ekki langt undan. Hafi eitruðu krónunnar aftur á móti enn ekki verið aflað borgar sig 

ekki að draga meira að landi nema þá og því aðeins að heildartekjurnar eftir 

tekjuaukninguna falli utan dauða svæðisins – fari yfir ágóðamörkin. Fyrir mann sem er 

með tekjur rétt undir tapsmörkunum og sér ekki fram á svo mikla aukningu tekna að  

það dugi til að komast út fyrir dauða svæðið verður því hagstæðara að velja óbreytt 
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ástand (e. status quo). Fyrir mann sem er með tekjur á bili sem fellur innan dauða 

svæðisins og treystir sér ekki til að bæta nægilega við sig í tekjum til að þær falli utan 

dauða svæðisins, getur verið hagkvæmt að stefna að því að minnka tekjur næsta 

viðmiðunartímabil þannig að þær verði undir tapsmörkunum.  

Hér á eftir verður lýst nokkrum dæmum um eitraðar krónur sem finnast í hinu 

íslenska kerfi. Upptalningin er ekki tæmandi og má sem dæmi nefna að lausleg könnun 

leiddi í ljós að fleiri dæmi eru um eitraðar krónur í gjaldskrám sveitarfélaga en hér eru 

nefnd. 

4.1.1 Krónutöluskattar 

Þeir sem náðu því marki að fara fram úr skattleysismörkunum í tekjum á árinu 2012 

þurfa við það eitt skyndilega að greiða 28.404 kr. við álagningu 2013 í útvarspgjald og 

gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra, samanber umfjöllun í kafla 3.1.1.2. Þeir sem höfðu 

minni tekjur þurfa ekki að greiða fjárhæðina. Kringum skattleysismörk hvers árs skapast 

því allnokkurt tekjubil þar sem í raun er hagkvæmara að hafa lægri tekjur en hærri. 

Viðbótarkrónan sem færir skattgreiðanda yfir skattleysismörkin er eitruð fyrir alla þá 

sem ná ekki að komast yfir ágóðamörkin. 

 

Mynd 3. Sameiginleg áhrif gjalds í Framkvæmdasjóðs aldraðra og útvarpsgjalds vegna tekna ársins 
2012.19  

                                                        
19 Aðeins er reiknað með tekjuskatti og meðalútsvari en ekki áhrifum hugsanlegra fjármagnstekna, 

lífeyrisiðgjalda eða annarra þátta. Þannig geta jaðarskerðingar vegna bóta til dæmis haft frekari neikvæð 

áhrif. Dauða svæðið kann því í ákveðnum tilvikum að vera mun umfangsmeira en hér er getið. Sömu 

athugasemdir eiga við um aðra útreikninga í þessum kafla. 

Dauða svæðið 
45.330 kr. (3,03%) 

Tapsmörk 
1.495.407 kr. 

Tap: 28.404 kr. 

Ágóðamörk 

1.540.737 kr. 
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Á mynd 3 sjást tapsmörk, ágóðamörk og dauða svæðið fyrir gjald í Framkvæmdasjóð 

aldraðra og útvarpsgjald sameiginlega. Sé farið yfir tapsmörkin þurfa tekjur að hækka 

um 3,03% (miðað við 37,34% tekjuskatt og meðalútsvar ársins 2012) til að gjaldandi fari 

aftur að koma út í ágóða.  

 

4.1.2 Sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík 

Þannig getur háttað til að sérstakar húsaleigubætur falli alfarið niður vegna þess að:  

 tekjur viðmiðunaraðila færast í hærra þrep, samanber það sem fram kemur í 
töflu 22 í kafla 3.3.2.2 eða,  

 að umsækjandi um sérstakar húsaleigubætur sé á mörkum þess að ná þeim 
stigafjölda sem þarf til að geta fengið bæturnar, samanber töflu 23, og að 
hækkun á tekjum svipti viðkomandi jaðarstiginu sem nauðsynlegt var til að 
réttur til bótanna stofnaðist. 

Á myndum 4 og 5 má sjá dæmi um taps- og ágóðamörk vegna sérstakra húsaleigubóta í 

Reykjavík miðað við tilteknar forsendur sem þar eru nánar tilgreindar.20 

 

 

Mynd 4. Taps- og ágóðamörk einskaklings í Reykjavík vegna sérstakra húsaleigubóta. Miðað er við 130 
þúsund króna húsaleigu á mánuði og að einstaklingur sé í skattþrepi II. 

 

                                                        
20 Í báðum tilvikum er miðað við skattareglur 2013 og horft framhjá lífeyrisiðgjöldum. Þá eiga mörkin í 

báðum tilvikum við fjárhæðir þær sem getið er um í töflu 22. 

Dauða svæðið 
399.436 kr. (13,25%) 

Tapsmörk 
3.015.356 kr. 

Tap: 238.783 kr. 

Ágóðamörk 

3.414.792 kr. 
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Mynd 5. Taps- og ágóðamörk hjóna með tvö börn í Reykjavík vegna sérstakra húsaleigubóta. Miðað er 
við 170 þúsund króna húsaleigu á mánuði og að sá sem bætir við sig tekjum sé í skattþrepi II. 

 

4.1.3 Tekjutengdir afslættir af fasteigna- og fráveitugjöldum 

Í Reykjavík fá elli- og örorkulífeyrisþegar sem eru á sama tekjubili sama hlutfallslega 

afsláttinn af fasteignaskatti og fráveitugjöldum. Auki lífeyrisþegarnir við tekjur sínar, á 

þann hátt að þeir teljist til næsta tekjubils, lækkar afslátturinn í einni svipan, eða fellur 

niður. Því koma upp nokkrir staðir á tekjuskala lífeyrisþeganna þar sem það borgar sig 

ekki að tekjurnar aukist, nema þá og því aðeins að þær aukist allverulega.  

 

Mynd 6. Taps- og ágóðamörk vegna afslátta af fasteignaskatti og fráveitugjaldi í Reykjavík. Dæmi er 
tekið af einstaklingi sem býr í 160m

2
 húsi með fasteignamat upp á 30.000.000 kr. Notast er við 

skattþrep I og skattþrep II eftir því sem við á. Taps- og ágóðamörkin verða þrenn þar sem 
afsláttarþrepin eru þrjú.  

 

Á Akureyri hefur önnur leið verið valin til að reikna út afslátt af fasteignaskatti. Þar 

lækkar afslátturinn hlutfallslega á tilteknu tekjubili uns hann fellur niður, eða nær 

Dauða svæðið I 
39.686 kr. (1,56%) 

Tapsmörk I 
2.550.000 kr. 

Tap: 24.875 kr. 

Ágóðamörk I 

2.589.686 kr. 

Dauða svæði II 
62.417 kr. (2,13%) 

Tapsmörk II 
2.930.000 kr. 

Tap: 37.313 kr. 

Ágóðamörk II 
2.992.417 kr. 

Dauða svæði III 
104.028 kr. (3,05%) 

 

Ágóðamörk III 
3.514.028 kr. 

 

Tapsmörk III 
3.410.000 kr. 

Tap: 62.188 kr. 

 

Dauða svæðið 
583.653 kr. 

(11,16%) 

Tapsmörk 
5.232.135 kr. 

Tap: 348.908 kr. 

Ágóðamörk 

5.815.788 kr. 
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hámarkinu sem er 55.400 kr. á ári. Á Akureyri er því tekjuskerðing fyrir hendi en ólíkt því 

sem tíðkast í Reykjavík eru engin taps- eða ágóðamörk. 

4.1.4 Tekjutengdir afslættir af leikskólagjöldum  

Tafla 30. Áhrif tekjutengingar leikskólagjalda í Hafnarfirði frá 1. ágúst 2013. 

 Tapsmörk Dauða svæðið Ágóðamörk Hlutfallsaukning til að 

koma út á sléttu 

40% afsláttur – 

einstætt foreldri 

2.811.180 kr. 

 

 102.941 kr. 

 

2.914.121 kr. 3,66% 

40% afsláttur – 

sambúðarfólk 

3.935.652 kr. 

 

102.182 kr. 4.037.834 kr. 2,60% 

20% afsláttur – 

einstætt foreldri 

3.373.411 kr. 

 

107.139 kr. 3.480.550 kr. 3,18% 

20% afsláttur – 

sambúðarf. 

4.722.782 kr. 

 

102.182 kr. 4.824.964 kr. 2,16% 

 

Tafla 31. Áhrif tekjutengingar leikskólagjalda í Mosfellsbæ frá 1. janúar 2013. 

 Tapsmörk Dauða svæðið Ágóðamörk Hlutfallsaukning til að 

koma út á sléttu 

40% afsláttur – 

einstætt foreldri 

2.715.842 kr. 

 

 99.884 kr. 

 

2.815.725 kr. 3,68% 

40% afsláttur – 

sambúðarfólk 

3.769.712 kr. 

 

99.884 kr. 3.869.595 kr. 2,65% 

20% afsláttur – 

einstætt foreldri 

3.259.010 kr. 

 

104.730 kr. 3.363.740 kr. 3,21% 

20% afsláttur – 

sambúðarf. 

4.562.614 kr. 

 

99.884 kr. 4.662.498 kr. 2,19% 
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Sé farið undir ákveðin tekjumörk í Hafnarfirði og Mosfellsbæ stofnast réttur til 

afsláttar af leikskólagjöldum. Sé farið yfir tekjumörkin fellur rétturinn til afsláttarins 

aftur á móti niður í tveimur þrepum. Krónan sem lækkar afsláttinn úr 40% í 20% eða 

leiðir til þess að hann fellur alfarið niður er því eitruð. Í töflum 30 og 31 má sjá 

útreikninga á því hvaða áhrif þessar reglur hafa yfir 12 mánaða tímabil. Í báðum töflum 

er ekki litið til lífeyrisiðgjalda.  

4.1.5 Skerðing lífeyris dregur úr afsláttum af heilbrigðiskostnaði 

Þeir sem eru á aldrinum 67–69 ára og þiggja skertan ellilífeyri greiða samkvæmt 

afsláttarflokki I í gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands. Þeir sem eru með óskertan ellilífeyri 

njóta meiri afsláttar samkvæmt afsláttarflokki II. Sú viðbótarkróna sem byrjar að skerða 

ellilífeyrinn (2.575.220 kr.21) fellir fólk því niður um afsláttarflokk. Hér getur munað 

talsverðu enda þurfa þeir sem eru í afsláttarflokki I að greiða 24.900 kr. á ári áður en 

sérstakt afsláttarkort er gefið út meðan þeir sem eru í afsláttarflokki II þurfa aðeins að 

greiða 7.800 kr. á ári uns slíkt kort er gefið út. Auk þess er allnokkur munur á verði eftir 

einstökum gjaldskrárliðum milli flokkanna. 

4.1.6 Bætur skerðast í einu vetfangi 

Vaxtabætur sem eru lægri en 5.000 kr. hjá einstaklingum eða 10.000 kr. hjá 

sambúðaraðilum falla niður, samanber umfjöllun í kafla 3.3.2.1. Því er ljóst að hægt er 

að finna dæmi á tekju- og eignaskala, þar sem ein viðbótarkróna annaðhvort í tekjum 

eða eignum, leiðir til þess að vaxtabætur lækka í einu vetfangi.  

Annað dæmi af svipuðum toga er að vinni aðilar sér inn þá krónu sem leiðir til þess, 

sakir tekjutengingar, að barnabætur lækki niður fyrir 2.000 kr. hjá einstaklingum eða 

samanlagt 4.000 kr. hjá sambúðarfólki, falla bæturnar niður í einni svipan, samanber 

kafla 3.3.1.  

Þó svo að erfitt sé fyrir einstaklinga að átta sig á því hvenær farið er yfir mörkin sem 

fella réttindi til bótanna niður í einni svipan eru hér samt sem áður komin enn fleiri 

dæmi um eitraðar krónur. 

                                                        
21

 Samanber 1. gr. reglugerðar nr. 1215/2012. 
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4.1.7 Fjárhagsaðstoð í Reykjavík 

Desemberuppbót fjárhagsaðstoðar í Reykjavík, sem getur numið allt að 61.363 kr. fyrir 

sambúðarfólk og 40.909 kr. fyrir einstakling í eigin húsnæði, fellur niður ef tekjur fara 

fram úr þeim mörkum sem tilgreind eru í 11. gr. reglnanna, samanber umfjöllun í kafla 

3.3.3 hér að framan22. Því þarf að afla verulegra viðbótarfjármuna til að vinna upp 

tapaða desemberuppbót – mismikla eftir því í hvaða skattþrepi viðkomandi aðilar eru.  

4.2 Samanlögð áhrif jaðarskerðinga tekjuskatta 

4.2.1 Tekjur launþega 

 

Mynd 7. Uppsöfnuð áhrif tekjuskatts og meðalútsvars, krónutöluskatta og lífeyrissjóðsiðgjalda sem 
hlutfall af launatekjum á tilteknu bili. Myndin sýnir því meðalskatt en ekki jaðarskatt. 

                                                        
22

 Samanber 26. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg en þeir sem hafa haft fulla 

fjárhagsaðstoð síðustu 3 mánuðina á undan desembermánuði eða samsvarandi framfærslu fyrir sama 

tímabil eiga rétt á desemberuppbótinni. 
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Samkvæmt umfjöllun í kafla 3.1 þarf launþegi að greiða tekjuskatt, meðalútsvar og 

krónutöluskatta (gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra og útvarpsgjald ef tekjur eru yfir 

ákveðnum mörkum á viðmiðunartímabili). Auk þess þarf launþegi að standa skil á 

skyldubundnu framlagi í lífeyrissjóð. Samanlögð áhrif þessara þátta má sjá á myndum 7 

og 8. Á mynd 8 hefur einnig verið bætt við áhrifum tekjutengdrar afborgunar námslána. 

 

 

Mynd 8. Uppsafnaðar jaðarskerðingar vegna tekjuskatts, meðalútsvars og skyldubundins 
lífeyrissjóðsiðgjalds. Rauða línan sýnir viðbótaráhrif vegna tekjutengdrar afborgunar 
námslána. Athuga að hér er um að ræða samanlögð áhrif viðkomandi skerðingarþátta – 
tekjutengd afborgun námslána er til dæmis ávallt 3,75%, en rauða línan sem táknar 
afborgunina hækkar í þrepum fyrir áhrif tekjuskattþrepanna sem græna línan stendur fyrir. Í 
textaboxinu er greint frá punktjaðarskatti vegna krónutöluskatta, miðað við tekjur sem aflað 
var 2012. 
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4.2.2 Tekjur í sjálfstæðum atvinnurekstri 

Í tveimur fyrstu dálkunum í töflu 32 má sjá uppsöfnuð jaðaráhrif vegna launatekna sem 

aflað er gegnum einkahlutafélag með sölu á þjónustu. Greiða þarf virðisaukaskatt23, 

tryggingagjald, iðgjald í lífeyrissjóð, tekjuskatt og meðalútsvar. Í dálki eitt sjást áhrif þess 

ef launagreiðsla fellur innan skattþreps II (samanber kafla 3.1) en í dálki tvö er greint frá 

þeirri heildarmynd sem blasir við ef tekjur þess sem greiðir sér laun úr 

einkahlutafélaginu hafa náð því marki að viðkomandi þurfi að greiða skatt í skattþrepi 

III. Í dálki þrjú í töflunni hér að neðan er að finna uppsafnaða jaðarskerðingarprósentu 

sem eigandi félagsins verður fyrir ef skilyrði eru uppfyllt til þess að hann geti greitt sér 

hagnað úr félaginu í formi arðs. 

Tafla 32. Uppsöfnuð jaðaráhrif við greiðslur úr einkahlutafélagi. 

Uppsöfnuð jaðaráhrif í 

skattþrepi II 

Uppsöfnuð jaðaráhrif í 

skattþrepi III 

Uppsöfnuð jaðaráhrif við 

arðgreiðslu 

60,47% 64,44% 49,00% 

 

Þar sem uppsöfnuð jaðaráhrif við arðgreiðslu eru mun minni en í tilviki launagreiðslu 

blasir við að mikill hvati er meðal þeirra sem selja þjónustu sína gegnum einkahlutafélag 

að reikna sér eins lág laun og löglegt er og skilgreina tekjur sínar fremur sem arðstekjur 

af undirliggjandi fjármagni sem lagt hefur verið í félagið. 

Sömu sjónarmið og útreikningar eiga að mörgu leyti eftir atvikum við vegna greiðslna 

úr samlagsfélagi. 

4.3 Meiri jaðaráhrif fjármagnstekjuskatts ef litið er til verðbólgu 

Fjármagnstekjuskattur leggst á fjármagnstekjur óháð því hvort þær hafa aukið raunvirði 

fjármagnsins. Með öðrum orðum tekur fjármagnstekjuskatturinn ekki tillit til verðbólgu. 

Skatturinn getur því verið mun hærri en getið er um í töflu 13, ef horft er á fjárhæð hans 

sem hlutfall af raunaukningu fjármagnsins. Í mörgum tilvikum getur 

                                                        
23

 Hér er miðað við að heimildir til að draga innskatt frá útskatti hafi þegar verið tæmdar.  
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fjármagnstekjuskatturinn í raun annaðhvort lagst á fjármagnstekjur sem ná ekki upp í 

raunávöxtun eða valdið því að fjármagnstekjurnar hætti að skila raunávöxtun. 

Dæmi: Ef nafnverð eignar hækkar um 7,5% á ári í 20 ár og verðbólga er að meðaltali 

4%, er hlutfallstala raunfjármagnstekjuskatts 31,6%, miðað við 20% 

nafnfjármagnstekjuskatt. Er þá gengið út frá því að skatturinn sé allur greiddur í lok 

tímabilsins. Ef verðbólgan væri meiri en nafnvextirnir væru engar raunfjármagnstekjur – 

eftir sem áður þyrfti að greiða 20% skatt af nafnhækkuninni. Hlutfallstölu 

raunfjármagnstekjuskatts væri þá ekki hægt að reikna. Verðbólga hefur löngum verið 

mikil á Íslandi og má því ætla að þetta atriði hafi meiri þýðingu hér en víða annars 

staðar.  

Samkvæmt framansögðu er ljóst að skattar á fjármagn geta verið mun hærri en 

hlutfallstölur skattalaga gefa til kynna ef litið er á raunvexti sem andlag skattlagningar í 

stað nafnvaxta. 

4.4 Uppsöfnuð áhrif jaðarskerðinga bóta á ráðstöfunartekjur 

4.4.1 Barnabætur 

Skerðingarprósentur barnabóta eru sem segir í töflu 33. 

Tafla 33. Tekjuskerðingarhlutfall barnabóta. 

 Barnabætur I Barnabætur II 

Barn 3% 3% 

Barn 2 5% 6% 

3. barn og 

hvert barn eftir 

það 

7% 9%* 

*Skerðing barnabóta II eykst um 3% með hverju barni; fjórða barn myndi því færa skerðinguna upp í 12% 
og svo koll af kolli, samanber 4. mgr. 68. gr. A tsl. 
 

 

Hafa þarf í huga að skerðingarprósenturnar reiknast af samtölu barnabóta. Með 

öðrum orðum: Ef foreldrar eiga þrjú börn yngri en 7 ára skerðist samtala barnabóta I 
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sem þau eiga rétt á um 7% og samtala barnabóta II um 9% af tekjum umfram 

frítekjumörkin. 

Í töflu 34 má sjá það tekjubil sem barnabætur skerðast á: 

Tafla 34. Skerðingarbil barnabóta I. 

 Einstæðir Sambúðarfólk 

 Skerðing hefst Skerðing endar Skerðing hefst Skerðing endar 

Eitt barn 2.400.000 kr.    11.702.900 kr.  

 

4.800.000 kr.      10.385.467 kr.  

 

Tvö börn 2.400.000 kr.    13.707.500 kr.  

 

4.800.000 kr.      

   12.140.380 kr.  

 

 

Þrjú börn 2.400.000 kr.    14.566.614 kr.  

 

4.800.000 kr.    12.892.486 kr.  

 

Fjögur börn 2.400.000 kr.    18.656.443 kr.  

 

4.800.000 kr.    15.741.843 kr.  

 

Athuga ber að séu börn á heimili fleiri en fjögur stækkar skerðingarbilið enn frekar. 

 

Athyglisvert er að afleiðingar skerðingarreglna barnabóta I eru þær að það tekjubil 

sem bæturnar skerðast á er minna í tilviki sambúðarforeldra en einstæðra foreldra. 

Einstætt foreldri með þrjú börn fær enn barnabætur við 14 milljóna króna heimilistekjur 

meðan sambúðarforeldrar með þrjú börn fá þær ekki, jafnvel þótt heimilstekjur þeirra 

séu þær sömu. Skerðingarbil barnabóta II má sjá í töflu 35: 
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Tafla 35. Skerðingarbil barnabóta II. 

 Skerðing hefst Skerðing endar 

Einstæðir 2.400.000 kr. 5.733.333 kr. 

Sambúðarfólk 4.800.000 kr. 8.133.333 kr. 

Athuga ber að skerðingarbil barnabóta II er hið sama, óháð barnafjölda.  

 

 

 

Mynd 9. Uppsöfnuð jaðarskerðing barnabóta, sambúðarfólk með þrjú börn yngri en 7 ára. 

Mynd 9 sýnir dæmi um samanlagða jaðarskerðingu barnabóta I og II fyrir fólk í 

sambúð með 3 börn undir 7 ára aldri eftir tekjum, samanber umfjöllun í kafla 3.3.1. Fyrir 

hvert barn sem bættist við undir 7 ára aldri ykist jaðarskerðingin um 3 prósentustig á því 

bili sem græna línan nær yfir á mynd 9. Að sama skapi væri hámarksjaðarskerðingin 7% 

ef ekkert barnanna væri yngra en 7 ára. 

4.4.2 Vaxtabætur 

Eigi maður rétt til vaxtabóta dragast 8% tekjustofns frá vaxtagjöldum, upp að ákveðnu 

hámarki, við útreikning bótanna. Tafla 36 sýnir bilið þar sem tekjuskerðing getur átt sér 

stað miðað við fjölskylduaðstæður. Ef vaxtagjöld eru lítil hverfur réttur til bótanna áður 

en tekjuskerðingarhámarkinu er náð. Ef tekjuskerðingin ein ræður för (það er ekki 
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kemur einnig til eignaskerðingar) byrja vaxtabæturnar að skerðast þegar komið er yfir 

helminginn af tekjuskerðingarbilinu í töflu 36. Þetta er afleiðing þess að vaxtabætur geta 

að hámarki orðið helmingur af vaxtagjaldafjárhæðinni sem skerðingin reiknast af.  

Tafla 36. Tekjubil sem vaxtabætur geta skerst á. 

 Tekjuskerðing hefst í 

fyrsta lagi 

Tekjuskerðingu lýkur 

í síðasta lagi 

Einstæðingur 0 kr. 10.000.000 kr. 

Einstætt foreldri 0 kr. 12.500.000 kr. 

Hjón/sambúðarfólk 0 kr. 15.000.000 kr. 

 

4.4.3 Húsaleigubætur og sérstakar húsaleigubætur 

Jaðartekjuskerðing mánaðarlegra húsaleigubóta er 0,67% af árstekjum yfir 2.550.000 kr. 

eða 8,04% af mánaðarlegum tekjum viðmiðunartímabils sem eru yfir þessum mörkum. 

Tekjutengingin hættir að hafa áhrif í síðasta lagi þegar hámarksbótum er náð, sem í 

ársbyrjun 2013 var 50% af leigu og 47.700 kr. á mánuði – það er í mesta lagi þegar 

tekjurnar eru 9.669.403 kr. án tillits til lífeyrissjóðsiðgjalda.  

Sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík tekjutengjast í raun á nákvæmlega sama hátt, 

þó með þeim takmörkunum sem leiðir af fjárhæð þeirra (samanber umfjöllun í kafla 

3.3.2.2).  

4.4.4 Samspil jaðarskerðinga bóta 

Eðli máls samkvæmt er ekki unnt að þiggja vaxtabætur og húsaleigubætur á sama tíma. 

Á hinn bóginn er ekkert sem kemur í veg fyrir að fólk með börn þiggi annaðhvort 

barnabætur og vaxtabætur á sama tíma eða barnabætur og húsaleigubætur. Séu báðar 

bæturnar þegnar leggjast skerðingaráhrif þeirra því saman. Á mynd 10 má sjá dæmi um 

samanlagða jaðarskerðingu barna- og vaxtabóta hjóna með þrjú börn undir 7 ára aldri. 

Hámarksjaðarskerðing vegna bótanna getur í þeirra tilviki orðið 24% á afmörkuðu 

tekjubili þegar ekki er tekið tillit til lífeyrisgreiðslna. Þessar jaðarskerðingar bætast við 
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þær skerðingar vegna tekjuskatta sem getið er í kafla 3.1. Þegar báðir bótaflokkar hafa 

verið að fullu skertir falla áhrif jaðarskerðingarinnar alfarið niður. 

 

 

Mynd 10. Dæmi um samanlagða jaðarskerðingu vegna barna- og vaxtabóta. 

 

Dæmi er tekið af fjölskyldu í eigin húsnæði sem hún skuldar að fullu og 3 börn undir 7 

ára aldri. Ekki er tekið mið af greiðslu lífeyrissjóðsiðgjalda. 

4.5 Jaðarskerðingar vegna eignaskatta- og eignatenginga 

Fyrir mann sem á eignir á bili þar sem eignaaukning getur haft áhrif á skatt- og 

bótagreiðslur, geta eignaskerðingar í ákveðnum tilvikum haft áhrif rétt eins og þær væru 

tekjutengingar. Þetta má skýra með því dæmi að afli maður aukins fjár og eyði því ekki 

innan sama árs, geta réttindi hans til bóta skerst vegna eignastöðu sem er afleiðing af 

tekjuaukningunni. Slíkt gæti dregið úr hvata einhverra til að afla á þeirri forsendu að 

hlutfallslega minna af því sem dregið er að landi gagnist til eignauppbyggingar. 

Viðkomandi gæti þannig horft á fallandi jaðarvirði eignauppsöfnunar fyrir áhrif 

eignatenginga, sem aftur yki hlutfallslegan fórnarkostnað eignauppbyggingar.  
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4.5.1 Eignatenging vaxtabóta 

Áhrif eignatengingar vaxtabóta geta verið veruleg þar sem eignabilið sem 

eignatengingin leggst á er ekki stórt, samanber töflu 37. 

Tafla 37. Eignabil þar sem vaxtagjöld vegna vaxtabóta skerðast hlutfallslega (Ríkisskattstjóri, á.á.b). 

 Hlutfallsleg skerðing 

hefst 

Hlutfallslegri 

skerðingu lýkur 

Einstæðingur/einstætt 

foreldri 

4.000.000 kr. 6.500.000 kr. 

Hjón/sambúðarfólk 6.400.000 kr. 10.400.000 kr. 

 

Ef eignatengingin ein ræður för (það er ekki kemur einnig til tekjutengingar) byrja 

vaxtabæturnar að skerðast þegar komið er yfir helminginn af eignaskerðingarbilinu í 

töflu 37. Þetta er afleiðing þess að vaxtabætur geta að hámarki orðið helmingur af 

vaxtagjaldafjárhæðinni sem skerðingin reiknast af. Vaxtabætur skerðast í þessu tilviki 

um það hlutfall af hverri viðbótarkrónu sem greinir í töflu 38 og er hámarksskerðining 

mismunandi eftir fjölskylduaðstæðum. 

Tafla 38. Hámarksjaðarskerðing vaxtabóta vegna viðbótarkrónu í eignum. 

 Einstæðingur Einstætt foreldri Hjón/sambúðarfólk 

Hámarkshlutfallsskerðing 

vegna eigna 

33,33% 41,67% 30,77% 

 

Tvíjaðarskerðing 

Athyglisvert er að hugsanlegt er að innunnin króna, sem liggur enn óhreyfð á 

bankareikningi um áramót, valdi bæði tekjuskerðingu vaxtabóta (8% hlutfall) og hafi líka 

áhrif til eignaskerðingar, falli skattalegar eignir innan bilsins sem getið er í töflu 37, 

samanber til glöggvunar útskýringar á útreikningi vaxtabóta í kafla 3.3.2.1 hér að 
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framan. Hér er því komið dæmi um það sem kalla mætti tvíjaðarskerðingu, það er að 

sömu bætur séu skertar tvisvar sinnum á grundvelli sömu viðbótarkrónunnar. 

4.5.2  Eignatenging húsaleigubóta og sérstakra húsaleigubóta 

A. Húsaleigubætur 

Við tekjustofn sem skerðir húsaleigubætur mánaðarlega um 0,67% af árstekjum bætast 

25% af eignum umfram 6.383.132 kr. á árinu 2013. Þetta leiðir með öðrum orðum til 

þess að jaðarskerðing húsaleigubóta vegna eigna getur verið 2,01% af hverri 

viðbótarkrónu í eignum þegar komið er yfir framangreint eignamark. Hafi menn engar 

tekjur falla húsaleigubætur í síðasta lagi niður við eignir að fjárhæð tæpar 35 milljónir kr. 

 

B. Sérstakar húsaleigubætur 

Í Reykjavík geta þeir einir komið til greina til að hljóta sérstakar húsaleigubætur sem 

eiga eignir undir 4.204.629 kr. Fari eignir yfir þetta mark fellur réttur til bótanna niður í 

flestum tilvikum. Viðbótarkrónan sem kemur eignum yfir þessi mörk getur þá leitt til 

þess að bæturnar, sem geta við tilteknar aðstæður numið hundruðum þúsunda á ári, 

falli alveg niður.  

Sem dæmi um áhrif niðurfellingar sérstakra húsaleigubóta skal vísað til kafla 4.1.2, 

þar sem fjallað er um tapsmörk í tilviki tekna en sömu grundvallarsjónarmið eiga einnig 

við ef farið er yfir tapsmörk þegar eignir eiga í hlut. Eignamörkin geta í raun haft sömu 

áhrif og væru þau enn ein tapsmörk í tekjum fyrir sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík. 

4.5.3 Eignatenging fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga 

Eignir umfram íbúðarhúsnæði og eina fjölskyldubifreið leiða almennt til þess að 

fjárhagsaðstoð er hafnað, samanber 12. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá 

Reykjavíkurborg. Um fjárhæðir þær sem aðili getur orðið af skal vísað til umfjöllunar í 

kafla 3.3.3 og 4.1.7.  

Reglur sem þessar gætu dregið úr hvata þeirra sem þiggja fjárhagsaðstoð til að safna 

varasjóðum í öðru formi en því sem sérstaklega er undanþegið.  
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4.5.4  Jaðaráhrif auðlegðarskatts 

Þó svo að auðlegðarskattur leggist ekki beint á tekjur er eftir sem áður ástæða til að 

ætla að í vissum tilvikum geti hann haft áhrif á mat aflanda á hversu mikið muni skila sér 

í hús af viðbótartekjum. Sé aflandi kominn yfir frítekjumark auðlegðarskattsins mun hver 

viðbótarkróna bera 1,5–2,0% skatt, hafi hún ekki leitt til umframeyðslu fyrir árslok. 

Auðlegðarskattur gæti því, samkvæmt þessu, annaðhvort dregið úr vilja til að leggja til 

hliðar það fé sem aflað er, eða úr viljanum til að afla fjárins. 

Áhrif auðlegðarskattsins kunna raunar að verða mun meiri ef aflendur öðlast þá trú 

að skatturinn sé ekki tímabundinn heldur kominn til að vera um ókomna tíð. Núvirði 

hverrar milljónar sem komin er upp í 2% auðlegðarskattlagningu er til dæmis 45% lægra 

en ef skatturinn væri ekki fyrir hendi, sé miðað við 3,5% ávöxtunarkröfu í 30 ár, 

samanber töflu 39. 

Tafla 39. Hugsanleg áhrif auðlegðarskatts á núvirði fjáreignar. 

 Auðlegðarskattur, 2% af 

fjárhæð í lok árs 

Enginn auðlegðarskattur 

Upphafsfjárhæð 1.000.000 kr. 1.000.000 kr. 

Vextir 3,5% 3,5% 

Fjárhæð eftir 30 ár (FV) 1.531.062 kr. 2.806.794 kr. 

FV afvaxtað miðað við 3,5% 

ávöxtunarkröfu (PV) 

545.484 kr.  

 

1.000.000 kr. 

Rýrnun vegna auðlegðarskatts 45,45% 0% 

 

4.5.4.1 Hugsanlegar afleiðingar auðlegðarskatts 

Afleiðingar auðlegðarskatts, aðrar en hugsanlegur tekjuauki fyrir ríkissjóð og aukinn 

jöfnuður, sérstaklega ef greiðendur telja að hann sé kominn til að vera, geta verið þær 

að fjármagnseigendur krefjist hærri vaxta til að bæta upp tapið af kostnaðinum sem 

hlýst af skattinum. Með öðrum orðum að vaxtastig í landinu verði hærra og hluti 

skattsins þá óbeint greiddur af lántakendum. Spurn eftir lánsfé ræður þó auðvitað því að 
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hversu miklu leyti fjármagnseigendur gætu náð að velta kostnaðinum við 

auðlegðarskattinn yfir á lántakendur. 

Önnur hugsanleg afleiðing gæti verið sú að hvati til sparnaðar minnkaði; fólk eyddi 

frekar þeim fjármunum sem það hefði milli handa einfaldlega vegna minni 

jaðarávinnings eignauppbyggingar. Neysla í samtíma fæli samkvæmt þessu ekki í sér 

sama fórnarkostnað og áður.  

Þriðja afleiðingin gæti verið að vilji manna til að afla tekna minnkaði vegna þess að 

ávinningurinn af uppbyggingu eigna hefði dregist saman. 

Fjórða afleiðingin gæti verið skattaskipulagning, það er að menn leituðu leiða til að 

lækka skattalegar eignir sínar, til dæmis með því að fjárfesta frekar í fasteignum sem 

færðar eru á fasteignamati en ekki markaðsvirði í skattframtöl. Einnig gæti hvatinn til 

skrásetningar hlutabréfa á markað minnkað, að minnsta kosti á meðan sú regla er við 

lýði að skatturinn leggist á eigið fé óskráðra félaga en markaðsvirði þeirra sem eru skráð. 

Þetta á ekki hvað síst við um nýsköpunarfyrirtæki þar sem markaðsvirði er oft langtum 

meira en bókfært eigið fé. 

Fimmta afleiðingin gæti verið að ákveðnir einstaklingar ákvæðu að flytja lögheimili 

sitt til landa þar sem skattaumhverfi er hagstæðara. Álagning margra annarra skatta 

getur vissulega haft sömu afleiðingar verði hlutfallstala álagningarinnar mjög há. Má hér 

nefna til sögunnar fjármagnstekjuskatt og jafnvel tekjuskatt.   
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5 Stöðubundin réttindi 

Tafla 40. Yfirlit réttinda sem tengjast stöðu fólks. 

Hjón/sam-

skattaðir 

aðilar 

Einstætt 

foreldri 

Atvinnu-

lausir 

Búseta Börn Aldraðir Öryrkjar 

Heimild til 

samnýtingar 

persónu-

afsláttar 

Hærri 

grunnfjár-

hæðir 

barnabóta og 

vaxtabóta  

Atvinnuleysis-

bætur 

Mismunandi 

skattar, gjöld, 

bætur, 

réttindi eftir 

sveitarf. 

Tekjuskattar 

ekki hærri en 

6% hjá yngri 

en 16 ára 

Bætur 

almanna-

trygginga 

Bætur 

almanna-

trygginga 

Heimild til að 

fá álagðar 

tekjur í allt að 

helmingi 

ónotaðs 

skattþreps 2 

hjá maka 

Afslættir af 

leikskólagjöld

um í mörgum 

sveitar-

félögum 

Takmörkuð 

afsláttarkjör 

af opinberri 

þjónustu, s.s. 

hjá sjúkra-

tryggingum 

Lágmarkstími 

til þess að fá 

húsaleigu-

bætur og 

aðgang að 

félagslegu 

íbúðarkerfi 

Fjármagns-

tekjur 

skattlagðar 

hjá foreldrum 

hjá yngri en 

16 ára 

Niðurfellt 

útvarpsgjald 

og gjald í 

Framkvsj. 

aldraðra
24

 

Niðurfellt 

útvarpsgjald 

og gjald í 

Framkvsj. 

aldraðra
25

 

Skerðingar-

mörk 

barnabóta 

tvöfalt hærri 

en hjá 

einstaklingi 

Mæðra- og 

feðralaun ef 

börn eru tvö 

eða fleiri 

 Ávinnsla 

réttinda í 

almanna-

trygginga-

kerfinu 

Afsláttarkjör 

af ýmissi 

opinberri 

þjónustu 

Tekjutengdir 

afslættir af 

fasteigna- og 

holræsa-

gjöldum 

Tekjutengdir 

afslættir af 

fasteigna- og 

holræsa-

gjöldum 

Skerðingar-

mörk vaxtab. 

og 

skattleysism. 

auðlegðar-

skatts hærri 

en hjá 

einstaklingi 

    Afsláttarkjör 

af ýmissi 

opinberri 

þjónustu 

Afsláttarkjör 

af ýmissi 

opinberri 

þjónustu 

 

                                                        
24

 Frá og með 70 ára aldri 

25
 Frá og með 70 ára aldri
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Rétt þykir að tæpa stuttlega á réttindum sem tengjast mismunandi stöðu fólks til að 

gefa gleggri heildarmynd af þeim afleiðingum sem reglur um jaðarskerðingar geta 

valdið. Stöðubundin réttindi má flokka í tvennt. Annars vegar eru það réttindi sem 

tengjast stöðu sem fólk fær ekki um ráðið eins og til dæmis aldri. Hins vegar eru það 

réttindi sem tengjast stöðu sem fólk getur að minnsta kosti að nokkru leyti haft áhrif á, 

svo sem hjúskaparstöðu eða búsetu. 

Í töflu 40 má finna lauslegt yfirlit stöðubundinna réttinda sem þó er ekki tæmandi. 

5.1 Réttindi sem tengjast stöðu sem ekki verður við ráðið 

Ýmsar sérreglur um skatta, bætur og þjónustugjöld gilda einvörðungu um tiltekna 

aldurshópa. Skattskylda barna er til að mynda takmörkuð og aldraðir og öryrkjar njóta 

verulegra afslátta af ýmsum gjaldskrám. Sérreglur sem eingöngu tengjast aldri, en ekki 

möguleikum til tekjuöflunar, falla aftur á móti að mestu utan umfjöllunarefnis ritgerðar 

þessarar þar sem háttsemi viðkomandi getur ekki haft áhrif á jaðarskerðingar í þeim 

tilvikum sem hér um ræðir. Verður í því sambandi að miða við að menn geti ekki breytt 

aldri sínum með öðru en biðinni. Svipuð sjónarmið eiga eftir atvikum við um örorku. 

5.2 Réttindi sem tengjast stöðu sem hugsanlega er hægt að breyta 

Sumar sérreglur skatta-, bóta og þjónustugjaldakerfa tengjast stöðu sem fólk getur í 

mörgum tilvikum haft eitthvað um að segja hvort upp kemur eður ei. Hér er einkum átt 

við reglur sem tengjast hjúskaparstöðu fólks, atvinnuþátttöku og búsetu. 

5.2.1 Hjúskaparstaða 

Aðilar, sem eru samskattaðir (hjón og þeir í sambúð sem óska eftir samsköttun) geta 

bæði hagnast og tapast á samsköttuninni, miðað við skattgreiðslur sem til hefðu fallið ef 

aðilarnir hefðu verið skattlagðir sérstaklega, samanber til hliðsjónar umfjöllun í kafla 

3.1.1.1.  

 

Heimanmundur  

Sem dæmi um hagnað af samsköttun má vísa til töflu 10 hér að framan. Þar er með 

útreikningi farið yfir reglur sem kveða á um að nota megi ónýttan persónuafslátt maka II 
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og helming af ónotuðu skattþrepi II sem tilheyrir maka II, við útreikning tekjuskatts 

maka I. Sé maki II heimavinnandi þannig að yfirfærslan nýtist að fullu hagnast maki I  um 

761.112 kr. á ári í formi lægri skattgreiðslna, samanber töflu 10, á því að hafa ekki verið 

einhleypur. Stundum hefur lækkun skattgreiðslna, á borð við þá sem hér er greint frá, 

sem hlotist getur af hjónabandi tekjuhás og tekjulítils aðila, verið kölluð heimanmundur 

(e. dowry). (Feenberg og Harvey, 1995) 

 

Hærri upphafsjaðarskattar samskattaðra 

Heimild til að notfæra sér ónýttan persónuafslátt maka leiðir í raun til þess að í þeim 

tilvikum þar sem tekjur annars maka eru yfir tvöföldum skattleysismörkum er 

raunjaðartekjuskattur fyrir hinn makann allt frá fyrstu krónu sem aflað er í skattþrepi I, 

37,32%, en ekki 0% eins og gildir um þá sem ekki eru samskattaðir. Þetta helgast af því 

að áhrif persónuafsláttarins eru í raun sokkin vegna heimildar hins makans til nýtingar 

hans. Slík hækkun upphafsjaðartekjuskatts gæti að einhverju leyti latt maka sem er að 

velta fyrir sér að fara út á vinnumarkaðinn til að hefja störf miðað við einstaklinga sem 

geta vænst þess að greiða 0% upphafsjaðartekjuskatt.  

 

Meiri auðlegðarskattur í ákveðnum tilvikum vegna samsköttunar 

Frítekjumark auðlegðarskatts hækkar nokkuð, en tvöfaldast ekki við samsköttun, 

samanber nánari umfjöllun í kafla 3.2.2. Tveir sæmilega stæðir aðilar, sem byrjað er 

skattleggja sameiginlega geta þannig lent í því að þurfa að byrja að greiða 

auðlegðarskatt eða þurft að greiða talsvert hærri auðlegðarskatt vegna 

samsköttunarinnar. Vel stæður aðili sem hefur samsköttun með aðila sem á 

takmarkaðar eignir fær aftur á móti heimanmund, það er getur nýtt sér hækkun 

frítekjumarks auðlegðarskattsins til að lækka fyrri skattgreiðslur sínar.  

Dæmi er tekið í töflu 41 af tveimur aðilum sem hvor um sig á eignastofn upp á 

70.000.000 kr. fyrir og eftir að samsköttun hefst. 
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Tafla 41. Dæmi um hækkun auðlegðarskatts við samsköttun. 

 Fjárhæð auðlegðarskatts 

Aðili 1 fyrir samsköttun 0 kr. 

Aðili 2 fyrir samsköttun 0 kr. 

Samsköttun beggja 600.000 kr. 

 

Lægri barnabætur 

Fjárhæðir barnabóta eru lægri hjá sambúðarfólki en einstæðum foreldrum, samanber 

umfjöllun í kafla 3.3.1. Að auki er tekjuskerðingarbilið (það er það tekjubil sem 

tekjuskerðing barnabóta á sér stað á) minna en hjá einstæðum foreldrum. Aðallega af 

völdum seinna atriðisins getur niðurstaðan því verið sú að barnabætur til einstæðs 

foreldris séu hærri en til sambúðaraðila þó svo að samanlagðar heimilistekjur 

sambúðaraðilanna séu minni en einstæða foreldrisins. 

 

Réttindi til mæðra- og feðralauna falla niður 

Mæðra- og feðralaun greiðast einstæðum foreldrum með tvö börn á framfæri eða fleiri, 

yngri en 18 ára, samkvæmt 2. gr. laga nr. 99/2007 um félagslega aðstoð, samanber töflu 

42.  

 

Tafla 42. Mæðra- og feðralaun (Tryggingastofnun, á.á.c). 

Fjöldi barna Fjárhæð á ári 

1 barn 0 kr. 

2 börn 87.456 kr. 

3 börn eða fleiri 227.376 kr. 

 

Sambúðaraðilar hljóta ekki mæðra-  og feðralaun og falla þau því niður að fullu þegar 

sambúð hefst. 
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Vaxtabætur breytast 

Eins og kemur fram í köflum 3.3.2.1, 4.4.2 og 4.5.1  eru reglur um vaxtabætur ólíkar eftir 

því hvort einstaklingur, einstætt foreldri eða sambúðaraðili á í hlut. Hámarksbætur 

hækka nokkuð við sambúð, sem og byrja bæturnar síðar að skerðast vegna eigna. Aðili 

sem hefur sambúð með tekju- og/eða eignalitlum aðila gæti því hugsanlega fengið hærri 

vaxtabætur vegna sambúðarinnar. Í flestum tilvikum er þó líklegt að sambúðaraðilar fái 

lægri vaxtabætur en þeir sem eru ekki samskattaðir en einkum og sér í lagi lægri bætur 

en einstæðir foreldrar.  

 

Hærri leikskólagjöld 

Flest sveitarfélög eru með sérstakar afsláttargjaldskrár fyrir einstæða foreldra. Svo 

dæmi sé tekið af Reykjavík er tæplega 197 þúsund krónum ódýrara fyrir einstæða 

foreldra en sambúðarfólk að hafa eitt barn í 9 stunda vistun á dag, 11 mánuði ársins 

2013. (Reykjavíkurborg, á.á.c) 

 

Námslán lækka 

Námslán sambúðarforeldra eru lægri en námslán einstæðs foreldris, samanber ákvæði 

úthlutunarreglna Lánasjóðs íslenskra námsmanna. 

 

Fjárhagsleg heildarniðurstaða 

Í töflu 43 er í öllum tilvikum miðað við tvö börn á heimili, annað undir 7 ára sem er á 

leikskóla í Reykjavík. Þá er gert ráð fyrir því að allir þiggi fullar vaxtabætur að því marki 

sem það er kleift miðað við stöðu að öðru leyti. Athyglisvert er að heildarniðurstaða 

einstæðs foreldris með 2,5 milljóna kr. tekjur er betri en hjóna með sömu tekjur, þrátt 

fyrir að færri séu í heimili. Þetta á ekki við ef tekjurnar eru orðnar meiri þar sem 

persónuafslátturinn nýtist betur hjá samsköttuðum aðilum eftir því sem tekjurnar 

hækka, innan tiltekinna marka. 
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Tafla 43. Dæmi um mismunandi fjárhagslega niðurstöðu einstæðra foreldra og hjóna sem hafa sama 
heimilistekjustofn. 

 Einstæðir 
foreldrar 

Hjón Einstæðir 
foreldrar 

Hjón Einstæðir 
foreldrar 

Hjón 

Heimilistekju-
stofn 

2.500.000 
kr. 

2.500.000 
kr. 

5.000.000 
kr. 

5.000.000 
kr. 

10.000.000 
kr. 

10.000.000 
kr. 

Tekjuskattur og 
meðalútsvar 

-                                                         
933.000 kr. 

  -                   
933.000 kr. 

-                                                                          
1.926.967 
kr. 

-                                    
1.926.967 
kr. 

-                                    
4.005.520 
kr. 

-                  
3.937.967 
kr. 

Persónuafsláttur 581.820 kr. 933.000 kr. 581.820 kr. 1.163.640 kr. 581.820 kr. 1.163.640 kr. 

Krónutöluskattar -                                                            
28.804 kr. 

-                       
57.608 kr. 

-                                                                                
28.804 kr. 

-                                          
57.608 kr. 

-                                          
28.804 kr. 

-                        
57.608 kr. 

Barnabætur 657.375 kr. 467.019 kr. 457.375 kr. 451.019 kr. 57.375 kr. 51.019 kr. 

Mæðra- og 
feðralaun 

52.281 kr. -   kr. 52.281 kr. -   kr. 47.034 kr. -   kr. 

9 stunda vistun í 
leikskóla 

-                                                          
225.445 kr. 

-                     
422.180 kr. 

-                                                                              
225.445 kr. 

-                                       
422.180 kr. 

-                                       
225.445 kr. 

-                      
422.180 kr. 

Vaxtabætur 500.000 kr. 600.000 kr. 500.000 kr. 600.000 kr. 100.000 kr. 198.000 kr. 

Samtals 3.104.227 kr. 3.087.231 kr. 4.410.261 kr. 4.807.904 kr. 6.526.460 kr. 6.994.904 kr. 

 

5.2.2 Atvinnuþátttaka 

Þeir sem njóta atvinnuleysistrygginga eða eru í námi njóta margvíslegra réttinda sem 

öðrum hlotnast ekki. Atvinnuleysisbætur, námslán og ýmiss konar afslættir af opinberri 

þjónustu eru hér á meðal. Hefji sá sem þiggur avinnuleysisbætur störf eða hætti 

einstaklingur í námi falla þessi réttindi að meginstefnu niður.  

Of hár fórnarkostnaður þess að hætta á atvinnuleysisbótum getur aukið 

langtímaatvinnuleysi og of hár fórnarkostnaður þess að hætta í námi getur leitt af sér 

eilífðarstúdenta. Því er full ástæða til að gefa gaum að umfangi þeirra sérréttinda sem 

þessir hópar hljóta, einkum og sér í lagi ef langur tími hefur liðið frá því að taka 

bóta/námslána hófst. 

5.2.3  Búseta 

Í sumum tilvikum getur búseta ráðið því hvaða reglur gilda um skatta, bætur og 

þjónustugjöld.  

Nærtækast er að benda á að sveitarfélög geta haft mismunandi skatta-,  bóta- og 

þjónustugjaldareglur. Útsvar í Garðabæ er til dæmis umtalsvert lægra en í Kópavogi og 

fasteignaskattar í Reykjavík eru töluvert lægri en í Hafnarfirði. Ýmis þjónustugjöld eru 
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líka töluvert lægri í Reykjavík en í Garðabæ. Þá er uppbygging gjaldskrár leikskóla gerólík 

í Mosfellsbæ og Kópavogi, svo dæmi sé tekið. Munurinn milli sveitarfélaga getur verið 

verulegur26. 

Í sumum tilvikum getur réttur til bóta verið háður lágmarksbúsetutíma í sveitarfélagi, 

samanber til dæmis skilyrði um 3 ára lögheimili í Reykjavík til að hljóta sérstakar 

húsaleigubætur. Slíkar kvaðir geta dregið úr hreyfanleika fólks og í raun bundið það 

vistarböndum, þar sem það kann að veigra sér við að flytja úr viðkomandi sveitarfélagi 

af ótta við að missa réttindi. Eins gæti fólk hikað við að flytja í sveitarfélag sem gerði 

slíkan lágmarksbúsetutíma að skilyrði fyrir úthlutun bóta ef einhver önnur sveitarfélög 

héldu ekki uppi slíkri kröfu.   

  

                                                        
26 Samanber til dæmis Alþýðusamband Íslands (á.á.) og lauslega athugun á heimasíðum stærstu 

sveitarfélaganna. 
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6 Dæmi um heildarjaðarskerðingar í ákveðnum tilvikum 

Til að átta sig á umfangi virkra jaðarskerðinga á Íslandi er í raun nauðsynlegt að skoða 

áhrif þeirra reglna sem getið er um í köflum 3 og 4 í rauntilvikum. Hér á eftir eru sett 

fram fjögur tilbúin dæmi þar sem reynt er að draga fram samspil ólíkra skerðingarreglna. 

 

Dæmi 1. Sambúðarfólk með þrjú börn, tvö undir sjö ára aldri. Sambúðarfólkið býr í eigin 

húsnæði sem er fjármagnað með lánum. Báðir aðilar greiða af námslánum. 

 

 

Mynd 11. Virk jaðarskerðing sambúðarfólks með þrjú börn, þar af tvö undir sjö ára aldri. 

 

Á mynd 11 má sjá virkar jaðarskerðingar fyrir sambúðarfólk vegna lífeyrissjóðsiðgjalds, 

tekjuskatts og meðalútsvars, tekjutengdrar afborgunar námslána og tekjutengingar 

barnabóta I og II. Auk þess er sýnd hámarkstekjutenging vegna vaxtabóta á því tekjubili 

sem hún getur átt sér stað. Þessu til viðbótar lendir fólkið í himinháum punktjaðarskatti 

þegar hvor sambúðaraðila um sig fer yfir skattleysismörkin fyrir áhrif krónutöluskatta, 

samanber nánari skýringar í töflu 11 og mynd 8. Virkar jaðarskerðingar eru hvað hæstar 
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milli um það bil 5 og 13,4 milljóna kr. árstekna, eða kringum 66% en lækka eftir það í 

tæp 52%. 

 

Dæmi 2. Einstætt foreldri með tvö börn undir sjö aldri. Einstæða foreldrið býr í 

leiguhúsnæði. Foreldrið greiðir ekki af námslánum. 

 

 

Mynd 12. Virk jaðarskerðing einstæðs foreldris með tvö börn undir sjö ára aldri. 
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Virkar jaðarskerðingar í því tilviki sem lýst er á mynd 12 eru hæstar kringum 60% milli 

um það bil 2,6 og 6 milljóna kr. árstekna, og svo aftur milli 9,2 og ríflega 10 milljóna 

árstekna. Eftir það fara þær lækkandi, eða niður í rúmlega 48%27. 

 

Dæmi 3. Hjón í sjálfstæðum atvinnurekstri með þrjú börn, þar af eru tvö undir sjö ára 

aldri. Hjónin búa í eigin húsnæði, fjármögnuðu með lánum og greiða bæði af 

námslánum. 

 

 

Mynd 13. Virk jaðarskerðing hjóna í sjálfstæðum atvinnurekstri með þrjú börn, þar af eru tvö undir sjö 
ára aldri. 

                                                        
27

 Þessu til viðbótar lendir foreldrið í háum punktjaðarskatti við skattleysismörkin fyrir áhrif 

krónutöluskatta, samanber töflu 11. Ef foreldrið þægi sérstakar húsaleigubætur, miðað við þær reglur 

sem gilda í Reykjavík, myndu jaðaráhrifin breytast, samanber umfjöllun í köflum 3.3.2.2 og 4.4.3. 
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Á mynd 13 má sjá áhrif af virkum jaðarskerðingum vegna tekna úr sjálfstæðum 

atvinnurekstri. Miðað er við að greiða þurfi fullan virðisaukaskatt af aflaðri krónu í 

rekstrinum, og síðan tryggingagjald, lífeyrissjóðsiðgjald bæði atvinnurekanda og 

launþega, tekjuskatt og meðalútsvar og tekjutengda afborgun námslána af reiknaða 

endurgjaldinu. Við bætast svo einnig tekjuskerðingar vaxtabóta og barnabóta I og II. Sé 

mið tekið af skerðingum eins og þær horfa við krónu sem aflað er í hinum sjálfstæða 

atvinnurekstri, ná þær hámarki í um það bil 77% milli 7,3 og 12,3 milljóna króna 

árstekna. Virk jaðarskerðing lækkar lítillega og hækkar svo aftur uns hún fer lækkandi 

eftir 22,3 milljóna króna markið, niður í tæp 67%. 

 

Dæmi 4. Námsmaður sem starfar í sumarstarfi eða meðfram námi. Miðað er við 

hámarkslán til barnlauss einstaklings sem býr í leiguhúsnæði og er í fullu námi miðað við 

eðlilega námsframvindu. 

 

 

Mynd 14. Virk jaðarskerðing námsmanns sem starfar í sumarstarfi eða meðfram námi. 
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Á mynd 14 getur að líta samanlagða virka jaðarskerðingu námsmanns sem starfar 

meðfram námi eða er í sumarstarfi. Námslán ársins skerðast um 35% af tekjuskattstofni 

frá og með 750 þúsund króna tekjum á ári. Þegar komið er yfir skattleysismörkin í 

tekjum eykst hin virka jaðarskerðing verulega og fer í 73–84%, það er meðan réttur til 

námsláns og almennra húsaleigubóta hefur ekki verið að fullu tæmdur. Eftir að 

námslánin hafa verið skert að fullu lækkar hin virka jaðarskerðing verulega. Miðað við 

einstakling sem býr í eigin húsnæði eða leiguhúsnæði og er barnlaus, sem er í fullu námi 

miðað við eðlilega námsframvindu, falla námslánin alveg niður við tekjur kringum 4,5 

milljónir króna á ári. 

Athuga ber að hin virka jaðarskerðing gæti verið enn hærri ef námsmaðurinn á rétt á 

sérstökum húsaleigubótum. 
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7 Niðurstaða 

Í inngangi ritgerðarinnar var varpað fram rannsóknarspurningunni: Hver er virk 

jaðarskerðing vegna viðbótartekjuöflunar á Íslandi? Með virkri jaðarskerðingu, 

samanber það sem nefnt var í kafla 2.3, er átt við samanlagða skerðingu viðbótarkrónu í 

tekjuöflun, hvort sem sú skerðing stafar af jaðarsköttum, jaðarskerðingum vegna bóta 

eða öðrum jaðartengingum. 

Af yfirlitinu sem finna má í 3. kafla ritgerðarinnar má ráða að ýmsir þættir geti valdið 

jaðarskerðingum á Íslandi. Í lýsingunni hér strax á eftir má oft finna innan sviga hugtök 

sem vísa til umfjöllunar í fræðahluta ritgerðarinnar, einkum kafla 2.1 og 2.2.  

Tekjuskattur (þrepaskiptur skattur með háum skattleysismörkum), útsvar (flatur 

skattur með effektívum skattleysismörkum) og krónutöluskattar (flatur krónutöluskattur 

ef tilteknum tekjumörkum er náð) leggjast á launþega til viðbótar því sem þeir eru 

skyldugir að leggja í lífeyrissjóð (flatur skattur). Þeir sem farnir eru að borga af 

námslánum sínum lenda einnig í jaðarskerðingu tekna af þeim sökum (flöt skerðing með 

lágmarkskrónutöluafborgun). Stundi viðkomandi sjálfstæðan atvinnurekstur bætast 

ýmis gjöld við eftir atvikum: Virðisaukaskattur (að mestu leyti flatur skattur), 

tryggingagjald (flatur skattur) og hlutur vinnuveitanda í lífeyrissjóðsiðgjaldi (flatur 

skattur).  

Skattlagning fjármagns er öllu einfaldari: Af því er jafnaðarlega einvörðungu greiddur 

fjármagnstekjuskattur (flatur skattur, að hluta til með frítekjumarki).  

Til viðbótar sköttum geta svo lögákveðnar bætur skerst vegna aukinna tekna. Ber hér 

helst að nefna barnabætur (að mestu hlutfallsleg skerðing vegna vaxandi tekna sem 

getur aukist með barnafjölda), vaxtabætur (að mestu hlutfallsleg skerðing vegna vaxandi 

tekna) og húsaleigubætur (að mestu hlutfallsleg skerðing vegna vaxandi tekna, nema í 

tilviki sérstakra húsaleigubóta þar sem bætur geta líka skerst alfarið vegna þess að 

tilteknum tekjumörkum er náð).  

Auk þess sem hér hefur verið nefnt hefur verið komið á fót ýmsum afsláttum, bæði á 

sköttum og þjónustugjöldum, þar sem afslættirnir geta verið tengdir við tekjur (bæði 

hlutfallslega og í því formi að afslættirnir falli niður við ákveðin tekjumörk). 
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Einnig þekkist að bætur skerðist vegna eigna, samanber reglur þær sem gilda um 

vaxtabætur, húsabætur og sérstakar húsaleigubætur. 

Oftar en ekki kemur fyrir að ólíkar reglur gilda um jaðarskerðingar eftir hópum, 

aðstöðu og búsetu. Þannig geta reglur fyrir þá sem eru í hjúskap verið öðruvísi en 

gagnvart einstæðum foreldrum, til dæmis í tilviki barnabóta. Annað regluverk kann að 

gilda um aldraða en þá sem yngri eru, samanber til dæmis afslætti af fasteignagjöldum. 

Sveitarfélög hafa líka komið upp mismunandi reglum: Hafnfirskir foreldrar borga til 

dæmis leikskólagjöld sem miðast við aðrar forsendur en þeir sem búa í Kópavogi. 

Af framangreindu er ljóst að margar ólíkar reglur geta leitt af sér jaðarskerðingar á 

Íslandi. Sumar reglur skerða þau laun sem menn hafa unnið sér inn eða afrakstur 

fjármagns, aðrar draga úr bótarétti og enn aðrar leiða til þess að afslættir minnka. 

Sumar reglnanna eru í formi hlutfallsskerðinga meðan aðrar geta verið eins og högg á 

afkomu þeirra sem þær taka til. Reglur almannatrygginga leiða líka af sér skerðingar en 

þær falla utan þess sviðs sem til umfjöllunar er í ritgerðinni, samanber nánari 

rökstuðning í inngangi. 

Unnt er að nálgast svar við rannsóknarspurningunni: Hver er virk jaðarskerðing vegna 

viðbótartekjuöflunar á Íslandi? á tvo ólíka vegu. 

1. Annars vegar er hægt að svara rannsóknarspurningunni á almennan hátt með 

því að tilgreina einstök skerðingarhlutföll tiltekinna skatttegunda, bótategunda 

og afsláttarflokka, samanber það sem rakið er í 3. kafla. Virk jaðarskerðing 

vegna tekjuskatts er til dæmis á þann veg sem lýst er í töflu 8 og barnabætur 

skerðast miðað við þær reglur sem getið er í töflu 33. Gallinn við þessa nálgun 

að svari við spurningunni er að hætt er við að ekki fáist nógu góð mynd af þeim 

áhrifum sem samspil ólíkra skerðingarreglna getur haft. 

2. Hins vegar er hægt að svara rannsóknarspurningunni með því að horfa á 

ákveðin tilvik og athuga hvernig skerðingaráhrif leggjast saman. Slík nálgun er 

líklegri til draga fram hversu umfangsmikil áhrif ólíkra jaðarskerðingarreglna 

geta verið í raun.  
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Í 6. kafla eru sett fram dæmi um heildarjaðarskerðingar í ákveðnum tilvikum. Á myndum 

11–14 er sýnt hvernig reglur þær sem lýst er í 3. og 4. kafla koma út í fjórum 

rauntilvikum, sem þar er getið. Af myndum 11 og 12, sem bæði taka til launþega með 

börn má sjá að jaðarskerðingar geta farið upp í 60–66% miðað við þær forsendur sem 

þar eru gefnar. Þegar litið er til sjálfstæðs atvinnurekstrar verða jaðarskerðingarnar öllu 

meiri, samanber mynd 13. Þar geta tengingar farið upp í um 77%. Svipaða sögu er að 

segja af námsmanni í sumarvinnu, samanber mynd 14. Sá getur auðveldlega lent í 84% 

jaðarskerðingu. 

Öll dæmin sem tekin voru í 6. kafla eiga það sammerkt að jaðarskerðingar fara 

vaxandi með tekjum til að byrja með uns ákveðnu marki er náð. Þá lækka þær á nýjan 

leik. Er þetta ekki ósvipuð niðurstaða og rannsóknir í Bandaríkjunum hafa sýnt fram á, 

samanber mynd 2 (Steuerle, 2012). Vöxtur jaðarskerðinga í upphafi er afleiðing þess að 

frítekjumörkum ýmiss konar sleppir. Skattþrep tekjuskatts hafa hér einnig áhrif. Sú 

lækkun jaðarskerðinga sem kemur iðulega fram í efri tekjubilum leiðir af því að ýmiss 

réttur til bóta hefur tæmst að fullu. Tekjuskerðingar af þeim sökum falla því niður. Sú 

útfærsla að jaðarskattar fari lækkandi með vaxandi tekjum gæti raunar fengið stuðning í 

niðurstöðum rannsókna Sillamaa og Veall (2001) og Gruber og Saez (2002), samanber 

kafla 2.3.2, en þeir töldu að fólk væri líklegast til að draga úr vinnuframboði vegna hárra 

jaðarskerðinga ef það væri með háar tekjur.   

Sérstaka athygli vekur að allmörg dæmi fundust um að aukning um eina krónu í 

tekjum (eða eignum) ylli því að skylda til verulegrar krónutöluskattgreiðslu skapaðist eða 

þá að réttur til bóta eða afsláttar af sköttum eða þjónustugjöldum félli niður. Sú króna 

sem veldur slíkum áhrifum er sögð eitruð í ritgerð þessari. Í mörgum tilvikum felst því 

ekki ábati í því að auka við tekjur sínar á Íslandi nema tekjuaukningin sé veruleg. Skýrt 

dæmi um þetta eru reglur um útvarspgjald og gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra. Einnig 

mætti nefna afslátt af fasteignagjöldum í Reykjavík og reglur um sérstakar 

húsaleigubætur í sama sveitarfélagi. 

Lausleg athugun leiddi einnig í ljós að verulegur munur getur verið á jaðarskerðingum 

og réttindum fólks eftir stöðu þess, til dæmis hvað áhrærir sambúðarform og búsetu. 

Þannig virðist til dæmis vera hægt að hagnast á því fjárhagslega með tilliti til skatta og 
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bóta að vera í sambúð, einkum ef annar maki er með litlar eða engar tekjur/eignir. Að 

sama skapi getur fjárhagslegt tap fylgt því að skrá sig í sambúð, einkum í tilviki 

barnmargra foreldra sem eru með svipaðar tekjur. Einnig má nefna að mun betra væri 

fyrir sambúðarfólk með lágar tekjur að hafa börnin sín á leikskóla í Mosfellsbæ en 

Reykjavík meðan einstæðir foreldrar með háar tekjur kæmu talsvert betur út úr því að 

hafa börnin sín á leikskóla í Reykjavík en Mosfellsbæ. 

Til að öllu sé til haga haldið er rétt að nefna að einnig fundust dæmi um 

jaðaraukningu í hinu opinbera kerfi, það er að auknar tekjur leiddu til aukinna réttinda 

úr hendi hins opinbera. Skýrustu dæmin um þetta eru greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði 

og atvinnuleysisbætur, samanber kafla 3.5. 
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8 Umræða  

Fólk getur haft ólíkt viðhorf til þess hversu miklar jaðarskerðingar eru eðlilegar. Sumir 

eru eflaust þeirrar skoðunar að háar jaðarskerðingar séu réttlætanlegar vegna þess að 

þær leiði til aukins jöfnuðar. Aðrir geta haft þá afstöðu að mikilvægt sé að bæta stöðu 

þeirra sem verst eru settir með ýmiss konar millifærslum. Til að þær millifærslur leiði 

aftur á móti ekki til alltof hárra skatta þurfi að tekjutengja þessar millifærslur skarplega, 

svo að heildarkostnaður vegna þeirra verði innan viðráðanlegra marka fyrir hið 

opinbera. Enn aðrir kunna að vera alfarið á móti því að jaðarskattar séu mismunandi og 

vilja eina flata skattprósentu. Sumir geta svo verið þeirrar skoðunar að séu bætur 

greiddar á annað borð ætti ekki að tengja þær við tekjur eða eignir. Þvert á móti ættu 

þær að vera hinar sömu fyrir alla sem eru í tiltekinni stöðu. Mörgum þeirra hugmynda 

sem hér hefur verið lýst eru gerð skil í fræðakafla, einkum köflum 2.1. og 2.2. 

Hvað sem líður ólíkum viðhorfum sem fram kunna að koma í lýðræðislegri umræðu 

má þó gera að því skóna að fæstum þyki eðlilegt að viðbótarkróna í tekjum eða eignum 

leiði til þess að menn verði á endanum verr fjárhagslega settir (áhrif hinnar eitruðu 

krónu, samanber kafla 4.1). Þess háttar reglur geta nær örugglega leitt af sér að a) 

erfiðara verði að brjótast úr fátækt eða bæta stöðu sína (Maag og fleiri 2012 og Beer, 

2003), b) vinnuaflsframboð minnki (samanber til dæmis Feldstein, 1995), c) skattsvik og 

skattaskipulagning aukist (Slemrod og Kopczuk, 2002), d) skatttekjur dragist saman 

vegna allrataps (samanber til dæmis Carasso og Steuerle, 2005), auk þess sem e) 

skilvirkni kerfisins og traust til þess minnki. (Barthold, Koerner og Navratil, 1998) Allar 

þessar afleiðingar gætu orðið jafnvel þó svo að þekking á áhrifum hinna eitruðu króna 

væri ekki almenn. (Carasso og Steuerle, 2005) Þar fyrir utan má leita fanga á svið 

heimspekinnar og ræða um hugtök eins og sanngirni og réttlæti þegar hinar eitruðu 

krónur eru annars vegar. Getur það talist sanngjarnt eða réttlátt að reglur séu settar 

sem leiði af sér að menn tapi á því að reyna að afla sér aukins farborða? Er hægt að 

réttlæta slíka beitingu ríkisvalds? 

Erfitt er að átta sig á því hvað veldur því að jafnmikið er orðið um reglusetningu sem 

leiðir af sér eitraðar krónur og raun ber vitni enda fá sjáanleg rök fyrir því að refsa fólki 
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sem vill bæta fjárhag sinn svo harkalega að það verði verr sett en áður vegna erfiðis síns. 

Þær skýringar á hinum vaxandi fjölda eitraðra króna sem helst leita upp í hugann eru 

samt eftirfarandi:  

a) ónóg yfirsýn eða ófullnægjandi undirbúningur við reglusetningu 

b) að þeir sem settu reglurnar hafi ekki gert sér fyllilega grein fyrir afleiðingum 
þeirra 

c) skortur á upplýsingum um möguleika á því að notast við hlutfallsskerðingu í 
stað þeirra aðferða sem beitt var og  

d) einhvers konar hugmyndir um einfaldleika eða skiljanleika reglnanna. Ef til vill 
hafi þótt haganlegra, frá sjónarhóli starfsmanna hins opinbera, að notast við 
reglur sem leiddu af sér eitraðar krónur þar sem hlutfallsskerðing kynni að 
hafa kallað á aukna/flókna útreikninga við ákvörðun fjárhæða í hverju tilviki 
fyrir sig  

Til viðbótar því að ritgerðarhöfundur gerir ráð fyrir almennri andstöðu við reglur sem 

leiða af sér eitraðar krónur telur ritgerðarhöfundur einnig líklegt að fæstir vilji að 

jaðarskerðingar gangi úr hófi fram, þó að mat manna á því hvert það hóf er sé þó líklega 

æði misjafnt. Sömu fræðirök og sjónarmið og rakin voru í umfjöllun um eitraðar krónur 

hér að framan eiga við um jaðarskerðingar sem komnar eru úr böndum. Tilfinning 

ritgerðarhöfundar er að langflestum muni finnast jaðarskerðingar sem fara yfir 55–60% 

af tekjum úr hófi fram en tekið skal skýrt fram að sú tilfinning er ekki studd sérstökum 

gögnum.  

 

Leiðir til að draga úr jaðarskerðingum 

Standi vilji til að draga úr jaðarskerðingum má hugsanlega hafa nokkurt gagn af þeim 

tillögum sem fylgja hér á eftir. 

 

A. Aukin yfirsýn  

Yfirlit verði haldið í fjármála- og efnahagsráðuneytinu um allar þær jaðarskerðingar sem 

tíðkast í hinu íslenska kerfi. Sveitarfélögum verði gert skylt að senda þangað upplýsingar 

um reglur og gjaldskrár sínar. Sem oftast verði leitað álits ráðuneytisins áður en ráðist er 
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í umfangsmiklar breytingar á þáttum sem tengjast jaðarskerðingum. Með því væri 

komið til móts við þann skort sem nú er hugsanlega á yfirsýn í þessum málaflokki, 

samanber ábendingar Steuerle (2012) og Maag og fleiri (2012) sem getið var í kafla 

2.3.2. 

 

B. Eitruðum krónum verði útrýmt  

Dæmi um lágmarksaðgerðir sem hægt væri að grípa til í því skyni að útrýma eitruðum 

krónum væri: 

i) Útvarpsgjald og gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra verði lagt af í núverandi 

mynd. Í staðinn verði annaðhvort:  

a. tekinn upp hreinn nefskattur sem leggist jafnt á alla yfir tilteknu 

aldursmarki, eða 

b. einingarnar fjármagnaðar á svipaðan hátt og þjóðkirkjan, það er að ríkið 

greiði úr almennum sjóðum krónutölu fyrir hvern þann sem hefði greitt 

krónutöluskattinn miðað við núgildandi reglur 

ii) Lögfest verði regla um að sveitarfélög verði að tryggja hlutfallslega tekju- 

og/eða eignaskerðingu allra bóta, afslátta og niðurgreiðslna 

iii) Tryggt verði að afsláttur af gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands skerðist 

hlutfallslega, eða miðist að öðrum kosti ekki við tekjur 

iv) Tryggt verði með lagabreytingu að vaxtabætur og barnabætur falli ekki niður 

þótt upphæðirnar fari undir lágmark það sem nú er tilgreint í tsl. 

 

C. Stefnt að því að draga úr jaðarskerðingum 

1) Meðal þess sem myndi hafa hvað mest áhrif til að draga úr jaðarskerðingum væri 

að draga úr tekjutengingu barnabóta. Í stað 16–19% skerðingar, sem vel getur komið 

upp í dag, væri til dæmis hægt að ákvarða 7% hámarksskerðingu og endurhanna kerfið í 

samræmi við það. Þannig væri hægt að að greiða eina tegund barnabóta með börnum 

undir 7 ára og aðra tegund með börnum 7–18 ára og styðjast við eina 

skerðingarprósentu í hvoru tilviki. Þetta kæmi í stað þess að nota tvö mismunandi kerfi 
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barnabóta með tveimur ólíkum skerðingarprósentum sem leggjast hvor ofan á aðra á 

tilteknu tekjubili eins og nú tíðkast. Þessar breytingar myndu fá í stoð í ráðleggingum 

Carasso og Steuerle (2005). 

2) Áhrif af eignaskerðingu vaxtabóta virðast óhófleg ef eignir eru á tilteknu bili og 

ætti að stefna að því að draga verulega úr henni. Það mætti til dæmis gera með því að 

breikka það bil þar sem eignaskerðingin er virk. 

3) Ef vilji stendur til að notast við þrepaskipt skattkerfi ætti að reyna að sjá til þess að 

efsta skattþrepið hefjist ekki á tekjubili þar sem þungi tekjuskerðinga í bótakerfinu er 

enn til staðar. Með öðrum orðum að hæsta skattþrepið leggist ekki á tekjur þar sem fólk 

er enn að njóta algengra bótagreiðslna í einhverjum mæli. Með því ætti að vera hægt að 

minnka hættuna á óhóflegum kúfi í virkum jaðarskerðingum. 

4) Huga ætti að því að setja almennt viðmið um hvert hámark virkrar jaðarskerðingar 

ætti að vera. Reyna ætti að stefna að því á næstu árum að fella allt kerfið í heild að slíku 

viðmiði á grundvelli þeirra upplýsinga sem safnað væri saman í fjármála- og 

efnahagsráðuneytinu. Til að ná þessu marki þyrfti ef til vill að þrengja heimildir 

sveitarfélaganna til tekjutenginga með einhvers konar lagasetningu til að koma í veg 

fyrir að einn hluti hins opinbera vinni gegn öðrum. Er þessi tillaga í samræmi við 

ábendingar Carasso og Steuerle (2005), samanber umfjöllun í kafla 2.3.2. 

 

Mismunandi reglur eftir stöðu fólks 

Viðhorf fólks til þess hvort réttlætanlegt er að láta sérstakar reglur gilda um 

sambúðarfólk, einstæða foreldra, aldraða og námsmenn, svo dæmi séu tekin um 

tiltekna hópa sem njóta mismunandi réttinda í hinu opinbera kerfi, eru eflaust afar ólík. 

Hvað þetta áhrærir er þó, rétt eins og með jaðarskerðingarnar, mikilvægt að reyna að 

tryggja yfirsýn á einum stað innan kerfisins, til dæmis í fjármála- og 

efnahagsráðuneytinu, þannig að líklegra verði að velvilji ýmissa stjórnmálamanna í garð 

framangreindra hópa falli í skilgreindara horf með tíð og tíma. 

Sú spurning er áleitin hvort það myndi ekki tryggja eðlilegri og markvissari niðurstöðu 

að láta eina bótategund til hvers þessara hópa um sig nægja, og þá ef til vill hafa þær 
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bætur eitthvað hærri en tíðkast í dag, í stað þess að styðjast við flókið kerfi mismunandi 

bótaflokka, afslátta og undanþágna frá ýmsum gjöldum og sköttum, eins og raunin hefur 

orðið.  

Full ástæða virðist einnig til að kanna hvaða rök búa að baki ýmsum þeim reglum sem 

settar hafa verið um framangreinda hópa. Þannig virðast í fljótu bragði ekki nein sérstök 

rök standa til þess að veita tekjulágum öldruðum afslátt af fasteignagjöldum meðan 

ungir tekjulágir hljóta ekki slíkan afslátt. Raunar má skjóta því að, að samkvæmt 

rannsóknum Sillamaa og Veall (2001) eru aldraðir líklegri til að bregðast meira við 

skattbreytingum en aðrir og því geta háir jaðarskattar, samanber eitruðu krónurnar í 

afsláttarkerfi fasteignagjalda í Reykjavík, verið jafnvel enn skaðlegri en ella. 

Erfitt er líka að sjá rök fyrir því að veita einstæðu foreldri sem er með hærri 

heimilistekjur en sambúðarforeldrar afslátt af leikskólagjöldum. Eða að einstætt foreldri 

með sömu heimilistekjur og sambúðarforeldrar skuli eftir sem áður geta fengið hærri 

barnabætur í ákveðnum tilvikum. Þá skal að lokum nefnt að skýr rök hafa ekki verið 

færð fyrir því fyrirkomulagi að vel stæðir aldraðir sleppi við að greiða gjald það sem 

rennur til Ríkisútvarpsins meðan þokkalega duglegir 16 ára unglingar taka beinan þátt í 

að halda uppi gömlu gufunni. 

 

Frekari rannsóknir 

Þó svo að í ritgerð þessari sé varpað fram nokkuð heildstæðri mynd af jaðarskerðingum 

á Íslandi er samt enn allstór óplægður akur á þessu sviði. Í fyrsta lagi mætti kortleggja 

betur skerðingarreglur almannatrygginga og hvernig þær spila saman við aðrar 

skerðingarreglur á Íslandi. Í öðru lagi væri hægt að kanna betur skerðingarreglur í öllum 

stærstu sveitarfélögum landsins. Í þriðja lagi mætti reyna að kanna hvaða áhrif reglur 

um jaðarskerðingar kunna hafa haft á breytni manna. Ef til vill væri unnt að leiða líkur að 

slíkum áhrifum með því að kanna raungögn um þætti eins og vinnuaflsframboð, 

launatekjur og skattgreiðslur fyrir og eftir umfangsmiklar breytingar á reglum sem 

snerta jaðarskerðingar. Í fjórða lagi mætti bera jaðarskerðingakerfið á Íslandi nokkuð 

ítarlega saman við kerfi annarra landa. 
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Því má svo ekki gleyma að regluverkið sem til athugunar hefur verið í ritgerð þessari 

tekur sífelldum breytingum. Því mun ekki líða á löngu áður en aftur verður tímabært að 

framkvæma heildstæða úttekt á virkum jaðarskerðingum á Íslandi. 
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9 Lokaorð 

Samkvæmt þeim athugunum sem gerðar voru í tengslum við samningu ritgerðarinnar 

eru ýmis dæmi þess að virkar jaðarskerðingar á Íslandi séu á bilinu 60-80% af 

viðbótartekjuöflun. Að auki þekkist að menn tapi á að sækja sér viðbótartekjur vegna 

fyrirbrigðis sem nefnt er eitruð króna í ritgerðinni.  

Ætla verður að það jaðarskerðingakerfi sem nú er stuðst við sé afrakstur sífelldra 

breytinga og bútasaums með þátttöku bæði ríkis og sveitarfélaga síðustu áratugina. Fyrir 

löngu er kominn tími á heildstæða endurskoðun reglna sem leiða af sér jaðarskerðingar á 

Íslandi með þátttöku allra anga hins opinbera. Meginmarkmiðið hlýtur að vera að tryggja 

hóflegar skerðingar og að aldrei aftur komi sú staða upp að menn missi tekjur vegna þess 

eins að leggja harðar að sér.  

Því að hver maður er verðugur launa sinna. 
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