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Efni: Skipan nefndar um endurskoðun á skattkerfinu. 

Fyrir hönd Alþýðusambands Íslanda vil ég lýsa vonbrigðum mínum með það hvernig 
ríkisstjórnin hyggst standa að málum varðandi endurskoðun á skattkerfinu. Útfærsla 
skattkerfisins og umfang þess er óaðskiljanlegur hluti af kjörum launafólks og getur haft 
afdrífaríkar afleiðingar fyrir þróun og uppbyggingu vinnumarkaðarins og atvinnuþátttökuna í 
heild sinni. Sú ákvörðun að starfshópurinn sé einungis skipaður embættismönnum en engum 
fulltrúa aðila vinnumarkaðarins er í andstöðu við fyrri loforð, en í sérstakri yfirlýsingu ykkar í 
tengslum við endurskoðun kjarasamninga í október s.l. sagði m.a.: 

,,Sömuleiðis verður, svo sem lofað hefur verið, haft samráð við sveitarfélögin og aðila 
vinnumarkaðarins um markmið og útfærslur á tekjuskattlagningu einstaklinga, sem stefnt er 
að liggi fyrir fljótlega í nóvembermánuði. Lögð verður áhersla á að tryggja stöðu þeirra sem 
minnstar tekjur hafa og að ekki komi til aukinnar skattbyrði á lægstu laun með hliðsjón af 
fyrri markmiðum um breytingu á skattleysismörkum.‘‘ 

Þegar í desember 2009 reyndi á þessa yfirlýsingu, þegar samráði og samstarfi við aðila 
vinnumarkaðarins var skyndilega hætt án skýringa. Þá voru rök ykkar að um bráðabirgða 
ráðstöfun væri að ræða og að fullt samráð yrði haft við okkur um næstu skref í málinu.  

Ég vil ítreka þá afstöðu okkar, að seta í ,,... samráðsnefnd sem verður vettvangur 
upplýsingamiðlunar og skoðanaskipta fyrir starfshópinn‘‘ fullnægir með engu móti 
hugmyndum ASÍ um samráð og samstarf. Mikilvægt er að sem best sátt verði um þær 
breytingar sem gerðar verða á skattkerfinu. Vandséð er að slík sátt náist um tillögur nefndar 
sem einungis er skipuð þröngum hópi embættismanna. Það er því krafa okkar að eiga fulla 
aðkomu að starfi nefndarinnar. 

Því krefst ég þess fyrir hönd ASÍ að skipan starfshópsins um breytingar á skattkerfinu verði 
endurskoðuð og að aðilar vinnumarkaðarins fái fulla aðkomu að starfshópnum. 

 
Með kveðja, 
 

 
Gylfi Arnbjörnsson 
forseti ASÍ 


