Działania Rządu wspierające Umowę
zbiorową przedstawicieli rynku pracy,
dotyczącą poprawy warunków życia
(lífskjarasamningur)
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45 działań wspierających Umowę zbiorową dotyczącą poprawy warunków życia.
Całkowita wartość działań w okresie obejmującym Umowę 80 miliardów.
Urlop rodzicielski wydłużony do 12 miesięcy.

Łącznie zmiany w systemie podatkowym i zasiłku rodzinnym mogą powiększyć

dochód rozporządzalny rodziny czteroosobowej do około 411 tysięcy koron rocznie.
Obszerne działania dotyczące rynku mieszkaniowego oraz rozwój systemu
mieszkań socjalnych.

Zmniejszenie znaczenia indeksacji na rynku kredytów. Nowe kredyty konsumenckie
będą zależały od wskaźnika cen z pominięciem części dotyczącej mieszkań z
koszyka inflacyjnego.

Skoordynowane działania przeciw dumpingowi socjalnemu.

Zasiłek rodzinny (barnabætur) wzrośnie o 16% i obniży potrącenia ze względu na

dochód osobom o niskich dochodach przy zmianie progów dochodowych z 242 do
325 tysięcy koron w 2018 roku.

Możliwość wykorzystania 3,5% nieopodatkowanej składki emerytalnej do zakupu
mieszkania. Na przykład, osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe o
miesięcznych, łącznych dochodach w wysokości 650.000 koron mogłyby
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zdecydować się wykorzystać kwotę wolną od podatku w wysokości 273.000 koron
do zakupu mieszkania.

Nieindeksacyjne kredyty mieszkaniowe będą dostępne dla osób z każdej grupy
dochodowej.

Możliwość wykorzystania dodatkowych składek emerytalnych

(séreignarsparnaður) do spłaty kredytu mieszkaniowego przedłużona o dwa lata.
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Instytucje państwowe oraz władz lokalnych będą wspierać stabilność cen i

zobowiązują się nie podwyższać swoich cenników o więcej niż 2,5% w 2020 roku
lub jeszcze mniej w przypadku mniejszej inflacji.

Rząd przedstawił dzisiaj swoje stanowisko w sprawie Umowy zbiorowej przedstawicieli
rynku pracy, dotyczącej poprawy warunków życia. Działania są szeroko pojęte i

przyczyniają się do poprawy sytuacji społecznej całego społeczeństwa. W szczególności
wspierane są młode rodziny z dziećmi oraz osoby o niskich dochodach. Działania te są

wynikiem porozumienia władz państwowych oraz przedstawicieli rynku pracy w ostatnim
roku.

Premier Katrín Jakobsdóttir: „Działania Rządu oraz umowy zawarte na rynku pracy są
podstawą szerszego porozumienia i stwarzają warunki do długotrwałej społecznej i

gospodarczej stabilności. Ze strony Rządu, mówimy tu o ważnych społecznych reformach,

czy to bardziej sprawiedliwy system podatkowy, rozwój systemu mieszkań socjalnych, czy
wydłużenie urlopu rodzicielskiego; wszystko to przyczyni się do zwiększonego
zadowolenia całego społeczeństwa oraz sprawiedliwości społecznej.“

Minister Finansów i Gospodarki Bjarni Benediktsson: „Rząd ma możliwość wesprzeć

odpowiedzialne umowy zbiorowe ze względu na dobry stan budżetu. Obniżenie podatku
od wynagrodzenia (tryggingagjald) zostało niedawno zapisane w ustawie, a podatek

dochodowy zostanie zmniejszany stopniowo. Powstanie nowy, niższy próg podatkowy, na
którym najwięcej zyskają, bo 10.000 koron miesięcznie, najmniej zarabiający na rynku

pracy. Jest to dodatkowa obniżka podatku dla tej grupy, ponad te, które zostały niedawno
przedstawione. Obniżka podatkowa wynosi łącznie około 20 miliardów, co przekłada się
na 10% podstawy opodatkowania. Dlatego jest to jedna z największych operacji
podatkowych ostatnich lat.“

Minister Transportu i Samorządu Lokalnego Sigurður Ingi Jóhannsson: „Według mnie

został dzisiaj poczyniony bardzo duży krok, krok w kierunku społeczeństwa, w którym
warunki do poprawy jakości życia są zagwarantowane większej części niż dotychczas.
Przedstawiciele rynku pracy podpisali odpowiedzialne umowy, które w połączeniu z

działaniami Rządu tworzą warunki do stabilizacji, szczególnie na rynku mieszkaniowym.
Kroki podjęte w kierunku zniesienia indeksacji są szczególnym powodem do radości dla
Partii Postępu (Framsókn), która kładła duży nacisk, aby wpływ indeksacji był jak
najmniejszy na warunki bytowe społeczeństwa.“

