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19. febrúar 2019



Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Bakgrunnur og forsendur vinnu

• Í stjórnarsáttmála og fjármálaáætlun er kveðið á um lækkun
tekjuskatts sem nemur 1% lækkun neðra þreps núverandi
skattkerfis.

• Markmið aðgerðanna er að lækka skattbyrði, einkum lægri
millitekjuhópa og lágtekjuhópa, líkt og segir í yfirlýsingu
ríkisstjórnarinnar frá 27. febrúar 2018.



Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Helstu breytingar

•Nýtt neðsta þrep lækkar skatthlutfall

•Nýtt viðmið í þróun persónuafsláttar og 
þrepa stöðvar skattskrið

•Samnýting þrepa afnumin



Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Með nýju neðsta þrepi næst að lækka skattbyrði lágtekjufólks 
um rúm 2 prósentustig og áhrif breytinganna fjara út eftir því 
sem tekjur eru hærri.



Mánaðarlaun: 325.000
Meðalskattur 2018: 20,01%
Meðalskattur nýtt: 17,85%
Mismunur: -2,16%
Breyting á ári: -81.120 kr.
Breyting á mánuði: -6.760 kr.



Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Þrep 1. Skatthlutfall 32,94% þ.a. tekjuskattur 18,5% og meðalútsvar 14,44%.
Þrep 2. Skatthlutfall 36,94% þ.a. tekjuskattur 22,5% og meðalútsvar 14,44%.
Þrep 3. Skatthlutfall 46,24% þ.a. tekjuskattur 31,8% og meðalútsvar 14,44%.

Persónuafsláttur: 56.477 kr. á mánuði eða 677.358 kr. á ári.

Skattleysismörk: 159.174* kr. á mánuði m.v. frádrátt 4% lífeyrisiðgjalda.

Nýtt skattkerfi í hnotskurn

*Áætluð skattleysismörk miðað við verðlagsþróun verða 178.503 
á árinu 2022, persónuafsláttur helst fastur á aðlögunartímabili.
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Þrepamörk 1. og 2. þreps sett við 325 þ.kr. til að hámarka 
ávinning tekjulægri hópa ásamt öryrkjum og öldruðum





Konum
18-24 ára
25-34 ára
Öryrkjum
Eldri borgurum
Þeim sem ekki eiga húsnæði
Þeim sem þiggja húsnæðisstuðning

Samantekið
• Samantekið munu skattkerfisbreytingar hafa tekjuáhrif upp á 14,7 ma.kr.

• Hækkun barnabóta 2019 nemur 1,6 ma.kr. og hækkun persónuafsláttar umfram verðlag 
1,7 ma.kr.

• Alls nema því tillögur stjórnvalda í tekjuskatti og barnabótum 18 ma.kr.

• Í fjármálaáætlun er gert ráð fyrir að þrepa breytingar inn á árunum 2020-2022

• Breytingarnar munu ívilna eftirfarandi hópum sérstaklega: 

3,6 ma. lækkun í álögur á öryrkja og eldri borgara
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Dæmi um áhrif aðgerða fyrir barnafólk

Einstætt foreldri með 2 börn, annað yngra en 7 ára

Mánaðartekjur
Hækkun 

barnabóta 2019 Lækkun skatta Alls áhrif

300.000 114.400 81.100 195.500

500.000 106.900 81.100 188.000

900.000 200 79.600 79.800

Foreldrar í sambúð með 2 börn, annað yngra en 7 ára
Mánaðartekjur
(samanlagðar)

Hækkun
barnabóta 2019 Lækkun skatta Alls áhrif

650.000 171.200 162.200 333.400

1.000.000 93.500 162.200 255.700

1.800.000 159.200 159.200



Spurningar


