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Efni: 
Háir jaðarskattar á suma lífeyrisþega vegna ákvæða um fasteignagjöld. 
 
 
Ágæta bæjarstjórn. 
 
Nýlega barst mér álagningarseðill vegna fasteignagjalda 2015. Þar hnaut 
ég um ákvæði um afslátt fyrir elli- og örorkulífeyrisþega. Ekki að þetta 
snerti mig persónulega – til þess eru tekjur mínar of háar – heldur furða 
ég mig á útfærslunni á tekjutengingu afsláttarins – og raunar fleiru.  
 
Ákvæðin sem ég vísa til eru eftirfarandi, sbr. vef bæjarins 
http://www.gardabaer.is/stjornsysla/fjarmal/alagning-gjalda-2015/): 
 

Elli- og örorkulífeyrisþegar fá afslátt af fasteignaskatti og holræsagjaldi skv. 
viðmiðunarfjárhæðum sem bæjarráð hefur samþykkt.  
Einstaklingar :  
Einstaklingar með tekjur árið 2013 allt að kr. 4.500.000 greiða ekki 
fasteignaskatt og holræsagjald.  
Afsláttur lækkar um 1% við hækkun tekna um kr. 3.000 og fellur niður ef 
tekjur fara yfir kr. 4.800.000.  
Hjón :  
Hjón með tekjur árið 2013 allt að kr. 5.750.000 greiða ekki fasteignaskatt og 
holræsagjald. Afsláttur lækkar um 1% við hækkun tekna um 12.000 og fellur 
niður ef tekjur fara yfir kr. 6.950.000. 

                                                           
1 Á þremur stöðum er framsetning efnisins færð til betri vegar frá hinu senda bréfi; sbr. 
neðanmálsgreinar. Engin breyting á meginefni. 
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Útfærsla þessi er sögð byggt á reglugerð samþykktri í bæjarstjórn 18. 
des. 2008, sjá 
http://www.gardabaer.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=166611. En ekki 
hefur mér tekist að finna samþykkt bæjarstjórnar um þessa tilteknu 
útfærslu nú. 
 
Í reglugerðinni kemur m.a. fram að með „tekjum“ sé átt við 
„heildartekjur hverju sinni óh[á]ð því hvort um skattskyldar tekjur sé að 
ræða“ og er þá bersýnilega átt við heildartekjur fyrir skatta. 
 
Mér varð strax starsýnt á tekjutengingu afsláttarins og einkum þó hvernig 
hann fjarar út með vaxandi tekjum. Við nánari athugun kemur í ljós að 
tekjutengingin er afar brött, einkum hjá einstaklingum. Þannig eru tekjur 
einstaklings á bilinu 4.500.000 og 4.800.000 kr. (árinu 2013) allar gerðar 
upptækar með tekjuskatti, útsvari og fasteignagjöldum eigi greiðandinn 
íbúðareign að 50 m.kr. fasteignamati. Sé eign hans meiri en þetta þarf 
hann meira að segja að borga með hverri krónu sem hann kann að hafa 
aflað til viðbótar á umræddu tekjubili. Hafi hann haft 4.800.000 kr. í 
tekjur á árinu 2013 og eign yfir 50 m.kr. hefði hann verið betur settur ef 
tekjur hans hefðu verið 300.000 kr. lægri. 
 
Hjá hjónum er þetta ekki alveg jafn slæmt: Samanlagðar tekjur þeirra á 
bilinu 5.750.000 kr. til 6.950.000 eru fyrst þá gerðar upptækar þegar 
sameiginleg fasteign þeirra nær 200 m.kr. að fasteignamati. En sú háa 
tala vekur upp furðu mína á því að ekki skuli vera neitt hámark á afslætti 
af fasteignagjöldum; að veittur skuli fullur afsláttur af 200 m.kr. eign eða 
þaðan af meira bara ef eigandinn, lífeyrisþeginn, er undir tekjumörkum. 
Sumir af þeim sem nú eru aldraðir hirtu ekki um að greiða í lífeyrisjóði 
en geta samt nú verið vellríkir. Er sanngjarn að fella að fullu niður 
faseignagjöld þeirra? 
 
Eftirfarandi línurit sýnir hvernig tekjuskattar og skerðing afsláttarins 
rýrir tekjur allt eftir verðmæti fasteignar viðkomandi greiðanda skv. reglu 
Garðabæjar: 
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Útreikninga að baki línuritinu er að finna í 1. fylgiskjali, fyrsta töflubálki. 
 
Fyrir þá sem þurfa einfalt dæmi til að sannfærast þá er það hér: 

Ekkjan Anna hafði 3.500.000 kr. í tekjur 2013, sem voru reyndar allt 
lífeyristekjur. 

Piparsveinn roskni, Bárður, hafði jafnmikið í lífeyristekjur en bar auk þess út 
Morgunblaðið sem gaf honum 300.000 kr. í aukatekjur á árinu. 

Bæði eiga hús að fasteignamati 50 m.kr. 

Prósenta tekjuskatts og útsvars á þessu tekjubili var árið 2013 rétt tæp 40% 
(nákvæmlega 38,96%); segjum samt slétt 40% til að auðvelda hugarreikning. 

Bárður verður því að greiða 40% af sínum 300.000 kr. aukatekjum í skatt, 
eða 120.000 kr., og heldur því 180.000 kr. eftir að skatti greiddum. 

Anna fær fasteignagjöldin alfarið felld niður en Bárður fær engan afslátt og 
verður að borga gjöldin til fulls. 

Prósenta fasteignaskatts og holræsagjalds er samanlagt 0,36% þannig að 
Bárður verður að greiða nákvæmlega 180.000 kr. í fasteignagjöld (0,36% af 
50.000.000 kr.). 

Þar með er allur ávinningurinn af aukavinnunni fyrir Morgunblaðið horfinn. 
En hvað gerir Bárður ekki fyrir málstaðinn.  

Á hinn bóginn er Bárður feginn að hús hans skuli ekki vera krónu 
verðmætara. Svo sanntrúaður er hann ekki að hann vilji greiða með sér fyrir 
að fá að sinna þessu trúnaðarstarfi, en svo færi ef fasteignamatið væri hærra 
en 50. m.kr.2 

                                                           
2 Þessi mgr. var ekki alls kostar rétt í upphaflega bréfinu en er hér færð til betri vegar! 
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Lausleg athugun á afsláttarákvæðum hjá öðrum sveitarfélögum á 
höfuðborgarsvæðinu sýnir að víðar er pottur brotinn – og að Garðabær er 
frekar í skárri kantinum. Í Hafnarfirði virðist enginn afsláttur veittur. 
Seltjarnarnes hefur hliðstætt fyrirkomulag og Garðabær en þar byrjar 
skerðingin þó við hærri tekjur, en jaðaráhrifin eru samt þau sömu. Í 
hinum höfuðborgarsveitarfélögunum er þrepaskiptur afsláttur, sem er 
afleit aðferð. Þrepin leiða til himinhárra jaðaráhrifa. Þannig getur ein 
króna í viðbótartekjur kostað fórnarlambið hundruð þús. kr. og í þeim 
efnum er útfærsla Reykjavíkurborgar verst. 
 
Nú er ég handviss um að þessi stífa tekjutenging – og þar með hár 
heildarjaðarskattur – á sér ekki rætur í einhverri skattpíningaráráttu 
ráðamanna, heldur held ég að þetta sé aðeins eitt dæmið um það hvernig 
vinstri höndin í okkar velferðarkerfi veit ekki hvað sú hægri gerir. 
 
Jafnframt má segja að skaðinn af þessum ofurjaðarskatti sé væntanlega 
lítill þar sem fáir séu hvort eð er á svona þröngum tekjubilum og þeir 
sömu séu vart að hugsa um það að aukatekjur sem þeim bjóðast nú í ár 
kunni að hverfa, og jafnvel rúmlega það, við álagningu fasteignagjalda 
árið 2017. En engu að síður hafa þeir verið hafðir að fífli. 
 
Það eru ekki aðeins sjálf jaðaráhrifin, sem vekja mig til umhugsunar, 
heldur líka ósamræmið sem er á milli einstaklinga og hjóna í útfærslu 
Garðabæjar – og það ýmist í austur eða vestur og efa ég því að hugsunin 
þar að baki sé markviss. 
 
Þannig er neðra tekjumarkið við skerðingu afsláttarins hjá hjónum um 
64% hærra en hjá einstaklingum, en það efra 83% hærra. Af þessu 
misræmi leiðir svo að bilið á milli þessara marka er fjórfalt hærra hjá 
hjónum en einstaklingum sem aftur skýrir hví skerðingarferillinn á 
myndinni er mun brattari hjá einstaklingi en hjá hjónum. Allt þetta má 
rekja nánar í töflunni „Skerðingarmörk“ í 1. fylgiskjali. 
 
Astrid Lindgren, barnabókarhöfundurinn frægi, skrifaði lævísa gagnrýni 
á sænska skattkerfið með ævintýrinu um Pomperipossu í Mónismaníu  
þegar henni var gert að greiða 102% í skatta af síðustu tekjukrónum 
sínum. Hvernig henni hefði liðið í Garðabæ skal ósagt látið!  
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Í 2. fylgiskjali er reifuð hugmynd um breytt afsláttarkerfi þar sem tekið er 
heldur mildara tillit til tekna en nú, en jafnframt sett hámark á þann 
afslátt sem veittur er hverjum gjaldanda.3 
 
Talnastærðir í þessari hugmynd eru meira eða minna hristar fram úr 
erminni. Það er grunnhugsunin sem ég er að benda á, ekki tölurnar. Samt 
eru tölurnar samræmdar þannig að hjón eru alfarið látin svara til eins og 
2/3 úr einstaklingi. Jafnframt verður að hafa í huga að ég hef engin gögn 
til að geta hagað lykiltölunum þannig að kostnaður við afsláttinn haldist 
innan settra marka. 
 
Ég hvet bæjarstjórnina til að íhuga afsláttarreglur sínar – og skal ég vera 
til reikningslegrar aðstoðar sé þess óskað! Eins og að framan greinir eru 
grannsveitarfélögin síst betri. Etv. gætu sveitarfélögin farið í 
sameiginlegar endurbætur, sem þarf ekki endilega að fela í sér sömu 
afslætti. 
 
Þar sem myndirnar í þessu bréfi njóta sín betur í lit (og prentari minn er 
aðeins með sauðalitunum) hef ég jafnframt póstsendingu sent bréfið sem 
tölvuskeyti til bæjarstjórnarinnar. 
 
 
Með bestu kveðjum, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fylgiskjöl: 
 

1. „Útreikningar á afslætti lífeyrisþega af fasteignagjöldum í 
Garðabæ 2015“ 

2. „Hugmynd um breytt afsláttarkerfi fasteignagjalda“ 
                                                           
3 Seinni hluti þessarar mgr. er lítillega einfaldaður í þessari framsetningu frá því sem var í upphaflega 
bréfinu.  
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Viðauki: 
 
Í tilefni af frásögn af bréfi mínu í Fréttablaðinu 4. mars 2015 sendi ég 
bæjarstjórninni samdægurs aftur bréf þar sem ég benti á þær einfaldanir 
og leiðréttingar sem vikið er í neðanmálsgreinunum í ofangreindri gerð 
frumbréfsins sjálfs. Megintilefni viðbótarbréfsins var þó eftirfarandi 
efnisviðbót: 
 
„[L]agaákvæðið sem heimilar lækkun fasteignagjaldanna ... er að finna í 
4. mgr., 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga og hljóðar 
svo: 

„Heimilt er sveitarstjórn að lækka eða fella niður fasteignaskatt sem 
tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum er gert að greiða. Skylt er 
sveitarstjórn að setja reglur um beitingu þessa ákvæðis, svo sem um 
tekjumörk, tekjuflokka og hvort lækkun er í formi fastrar krónutölu eða 
hlutfalls af fasteignaskatti.“ 

 
Í millitíðinni hef ég fundið skýrslu nefndar um undanþágur frá 
fasteignaskatti sem skrifuð er 2001. Skýrsluhöfundar virðast telja að í 
ljósi fyrri lagabreytinga skuli nú miða niðurfellingu „við tekjur en ekki 
efnahag lífeyrisþega.“ Sé fallist á þetta sjónarmið kynni að vera að sú 
hugmynd sem ég reifa í bréfinu, og einkum í 2. fylgiskjali þess, sé á 
skjön við lagaheimildina. Það tel ég reyndar svo ekki vera. 
... 
Afslátturinn í hugmyndinni fjarar út með tekjum eins og heimilað er í 
lögunum en um leið er hann takmarkaður að ofan. Það hlýtur að vera 
réttur sveitarfélagsins að setja ívilnunum sínum einhver hámörk. Til þess 
þarf vart sérstaka lagaheimild.“ 
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1. fylgiskjal: Útreikningar á afslætti lífeyrisþega af fasteignagjöldum í 
Garðabæ 2015 
 

Jaðartekjuskattur 

(2013) 25,30%

Skerðingarmörk 

tekna (í þús. kr.)

Útsvar (2013)
13,66%

Tekjubil 1% 

skerðingar
3 12

Jaðarskattar af 

tekjum (2013) 38,96%
Tekjubyrjun 

skerðingar
3.500 5.750

Álagningarhlutfall 

fasteignaskatts og 

holræsagjalds, 

samtals 0,360%

Tekjulok 

skerðingar
3.800 6.950

Íbúðareign að 

fasteignamati 

fyrir 2015

Fasteignagjöld 

(þús. kr.)

Skerðingar-

hlutfall 

fasteignar-

gjalda

Jaðarhlutfall 

skatta og 

skerðingar á 

tekjur

Skerðingar-

hlutfall 

fasteignar-

gjalda

Jaðarhlutfall 

skatta og 

skerðingar á 

tekjur

Fasteign (m.kr.) Einstaklingur Hjón

0 0 0,0% 39,0% 0,0% 39,0%

10 36 12,0% 51,0% 3,0% 42,0%

20 72 24,0% 63,0% 6,0% 45,0%

30 108 36,0% 75,0% 9,0% 48,0%

40 144 48,0% 87,0% 12,0% 51,0%

50 180 60,0% 99,0% 15,0% 54,0%

60 216 72,0% 111,0% 18,0% 57,0%

70 252 84,0% 123,0% 21,0% 60,0%

80 288 96,0% 135,0% 24,0% 63,0%

90 324 108,0% 147,0% 27,0% 66,0%

100 360 120,0% 159,0% 30,0% 69,0%

110 396 132,0% 33,0% 72,0%

120 432 144,0% 36,0% 75,0%

130 468 156,0% 39,0% 78,0%

140 504 168,0% 42,0% 81,0%

150 540 180,0% 45,0% 84,0%

160 576 192,0% 48,0% 87,0%

170 612 204,0% 51,0% 90,0%

180 648 216,0% 54,0% 93,0%

190 684 228,0% 57,0% 96,0%

200 720 240,0% 60,0% 99,0%

Einstaklingur Hjón,

samanlagðar tekjur

300 1.200

 
 

Skerðingarmörk 

tekna (í þús. kr.)

Tekjubil 1% 

skerðingar
3 12

Tekjubyrjun 

skerðingar
3.500 5.750

Álagningahlutföll 

fasteignaskatts og 

holræsagjalds

3.800 6.950

Hlutfall tekjuloka á 

móti byrjun
1,086 1,209

Hlutföll: Hjón á 

móti einstaklingi

Tekjubil 1% 

skerðingar
4,00

Tekjubyrjun 

skerðingar
1,64

Tekjulok skerðingar 1,83

4,00

Einstaklingur Hjón,

samanlagðar tekjur

300 1.200

Hjón,

samanlagðar tekjur
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2. fylgiskjal: Hugmynd um breytt afsláttarkerfi fasteignagjalda4 
 
Skerðingarmörk 

tekna (í þús. kr.)

Tekjubil 1% 

skerðingar
9 15

Tekjubyrjun 

skerðingar
3.000 5.000

Álagningahlutföll 

fasteignaskatts og 

holræsagjalds

3.900 6.500

Hlutfall tekjuloka á 

móti tekjubyrjun
1,300 1,300

Eignahámark

Hámark á afslætti  

(þús. kr.)
162 270

Svarar til þess að 

afsláttur staðnæmist 

við þetta matsverð 

(þús.kr.)

45.000 75.000

Einstaklingur Hjón,

sameiginleg eign

Einstaklingur Hjón,

samanlagðar tekjur

900 1.500

 
 

 

                                                           
4 Framsetning í þessu fylgiskjali er eilítið einfölduð frá hinu senda bréfi. 


