
Obciążenie podatkowe osób o niskich dochodach zmniejszy się o 2 punkty procentowe, jeżeli 

projekt rządowy dotyczący zmian w systemie podatkowym zostanie zatwierdzony. Zmiany te są 

zgodne z oświadczeniem Rządu z lutego 2018 roku. Poprawią one w szczególności sytuację 

kobiet, osób w wieku 18-24 lat, 25-34 lat, osób niepełnosprawnych, seniorów, osób 

nieposiadających nieruchomości oraz osób otrzymujących świadczenia mieszkaniowe. 

Według projektu zmian w systemie podatkowym, które Minister Finansów i Gospodarki Bjarni 

Benediktsson dzisiaj przedstawił, dodany zostanie nowy, najniższy próg podatkowy, a kwoty 

wykorzystane do obniżenia podatków zostaną skierowane do grup o niższych średnich 

dochodach oraz niskich dochodach. Zakłada się, że dzięki zmianom w systemie podatkowym, 

dochody podatników wzrosną o 14,7 miliardów koron.  Podwyższenie zasiłku rodzinnego 

(barnabætur) wynosi 1,6 miliarda koron, a podwyższenie osobistej ulgi podatkowej 

(persónuafsláttur) ponad poziom cen 1,7 miliarda koron. W sumie propozycje Rządu w sprawie 

podatku dochodowego oraz zasiłku rodzinnego opiewają na 18 miliardów koron. 

Rząd kierował się zmniejszeniem obciążeń oraz w stronę wyrównania nierówności społecznych. 

Grupa robocza wypracowała propozycje zmian na podstawie tych wytycznych. Zgodnie z jej 

ustaleniami, pożądane jest, aby wyrównywanie odbywało się bardziej poprzez progi w systemie 

podatkowym, aniżeli poprzez ulgi podatkowe/kwotę wolną od podatku. Dlatego zaleca się 

powstanie nowego progu, który obniży stawkę podatkową, w szczególności tym, którzy znajdują 

się w grupie 10% osób o najniższych dochodach. Dla osób z miesięczną pensją do 325 tysięcy 

koron oznacza to powiększenie dochodu rozporządzalnego o 81 tysięcy koron.  

Zakłada się, że zmiany te wejdą w życie stopniowo w latach 2020-2022. 

 

Propozycje grupy roboczej dotyczące zmienionych progów podatkowych, stawek podatkowych, 

osobistej ulgi podatkowej oraz kwoty wolnej od podatku: 

Próg 1. Stawka podatkowa 32,94%, t.j. podatek dochodowy 18,5% i średni podatek lokalny 

14,44%. 

Próg 2. Stawka podatkowa 36,94%, t.j. podatek dochodowy 22,5% i średni podatek lokalny 

14,44%. 

Próg 3. Stawka podatkowa 46,24%, t.j. podatek dochodowy 31,8% i średni podatek lokalny 

14,44%. 

Osobista ulga podatkowa: 56.477 koron miesięcznie, czyli 677.358 koron rocznie. 

Kwota wolna od podatku: 159.174* koron miesięcznie, z odjęciem 4% składki emerytalnej. 



Przykłady wpływu działań rządowych na osoby z dziećmi. 

 

Samotny rodzic z 2 dzieci, jedno poniżej 7 lat 

Miesięczny dochód 
brutto* 

Podwyższenie 
zasiłku rodzinnego 

2019 
Obniżenie podatku 

dochodowego** W sumie 

339.559 114.400 89.597 203.997 

500.000 110.500 89.597 200.097 

900.000 6.680 89.597 96.277 

    
Rodzice mieszkający razem z 2 dzieci, jedno poniżej 7 lat 

Miesięczny dochód 
brutto* (wspólny) 

Podwyższenie 
zasiłku rodzinnego 

2019 
Obniżenie podatku 

dochodowego** W sumie 

679.118 171.200 179.194 350.394 

1.000.000 100.700 179.194 279.894 

1.800.000 0 179.194 179.194 

Wszystkie podane kwoty zgodne z poziomem cen w 2019 roku.    

* Pensja przed odjęciem 4% obowiązkowej składki emerytalnej.  

** Doliczono 6.467 koron podwyżki ulgi podatkowej za rok 2019. 

 

Propozycje zmian podatkowych są częścią propozycji, które Rząd ogłosił przed rozpoczęciem 
negocjacji nad nowymi umowami zbiorowymi. Inne plany rządowe to m.in. wydłużenie urlopu 
rodzicielskiego z dziewięciu miesięcy do dwunastu w dwóch krokach; do 10 miesięcy od 
początku 2020 roku oraz do 12 miesięcy od początku 2021 roku. W kwestii kryzysu 
mieszkaniowego Rząd będzie pracował nad przyjęciem propozycji grupy specjalnej ds. kryzysu 
mieszkaniowego w porozumieniu z przedstawicielami rynku pracy oraz władzami 
lokalnymi. Propozycje przewidują m.in. ochronę najemców, przeznaczenie działek państwowych 
pod budowę mieszkań, w tym mieszkań na wynajem, oraz powiększenie puli mieszkań 
socjalnych poprzez wkład kapitałowy oraz podniesienie progu dochodowego. Propozycje grupy 
roboczej ds. walki z dumpingiem socjalnym zostaną również przyjęte. Obecnie trwają prace nad 
przygotowaniem propozycji ułatwiających młodym osobom oraz osobom o niskich zarobkach 
posiadanie nieruchomości.   

 

W minionym roku podjęto już różnego rodzaju działania w sferze podatkowej i socjalnej, które 
miały na celu poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej osób aktywnych zawodowo. 
Przykładem takich działań jest podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych z 227 tysięcy koron do 
270 tysięcy koron miesięcznie, a także podwyższenie zasiłku zależnego od dochodów z 358 
tysięcy do 425 tysięcy; zasiłek rodzinny wzrósł o 16% pomiędzy 2018 a 2019 rokiem, a progi 
dochodowe zmniejszające zasiłek podwyższone o 29%; kwota wolna od podatku dla 
dodatkowej pracy seniorów wzrosła z 25 do 100 tysięcy; kwoty maksymalne wypłat z Funduszu 
Gwarancji Płac (ábyrgðarsjóður launa) wzrosły z 385 do 633 tysięcy miesięcznie; wypłaty 



maksymalne podczas urlopu rodzicielskiego wzrosły z 500 do 600 tysięcy miesięcznie; dla 
seniorów i rencistów zmniejszył się ich udział w kosztach za usługi dentystyczne, a opłaty dla 
nich za wizyty w przychodni zdrowia zostały całkowicie zniesione.  
 
 


