
Nd. 279. Nefndarálit [135. mál]
um frv. til laga um orkujöfnunargjald.

Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.

Fjárhags- og viðskiptanefnd hefur haft frv. þetta til athugunar, að vísu mjög
skamman tíma. Á fundi nefndarinnar komu fulltrúar ASt og BSRB og kynntu nefnd-
inni samþykktir samtaka sinna, sem eru prentaðar sem fylgiskjöl. Auk þess bárust
erindi frá Verslunarráði Íslands og Vinnuveitendasambandinu, sem einnig eru birt
sem fylgiskjöl.

Hin geysimikla olíuverðshækkun og afleiðing hennar fyrir um það bil fjórðung
landsmanna er höfð að yfir skyni fyrir þeirri viðbótarskattheimtu r'íkisstjórnarlnnar,
sem felst í frumvarpi til laga um orkujöfnunargjald og ætlað er að verði 2% viðbótar-
söluskattur.

Tekjuauki ríkissjóðs vegna hækkunar á olíu og bensíni á s. I. ári nam milljörðum
króna og því eðlilegast að þeim tekjuauka væri varið til þess að auka þann olíu-
styrk, sem greiddur var og réttmætur þótti.

Þessu er ekki að heilsa, þvert á móti. Þær fjárhæðir, sem úr ríkissjóði voru
greiddar, eru felldar niður í fjárlagafrv. og þeim fjárhæðum ráðstafað til að auka
rekstrargjöld ríkissjóðs. Ástand það, sem skapast hefur, á að nota til þess að koma
fram nýrri skattheimtu til að standa undir oliustyrk, og í leiðinni er ætlunin
að afla viðbótartekna í ríkissjóð til greiðslna á öðrum útgjöldum, þ. á m. félagsmála-
pökkum þeim, sem boðaðir hafa verið.

Undirritaðir nefndarmenn gera sér mjög vel grein fyrir þeim aðstöðumun, sem
er hjá landsmönnum eftir því, hvort þeir hafa aðgang að innlendum orkugjöfum
eða ekki.

Þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa flutt breytingartillögur við fjárlagafrum-
varpið, sem tryggja eiga greiðslu olíu styrkja að fjárhæð 5 milljarðar króna, eða
25% hærri fjárhæð en ríkisstjórnin beitir sér nú fyrir. Eru þær tillögur á þá leið,
að ekki þarf að koma til nýrrar skattlagningar.

Það er skoðun undirritaðra, að hluta af tekjum ríkissjóðs af innfluttum orku-
gjöfum beri að nýta til jöfnunar á orkuverði. í stað þess að koma á nýrri skatt-
lagningu, Sem verður til að hækka enn útgjöld ríkissjóðs og með því auka þann
mikla vanda sem við er að glíma i efnahags- og fjármálum þjóðarinnar. Við erum þvi
andvig'r þessu frumvarpi.

Alþingi, 1. april 1980.

Matthías Á. Mathiesen,
frsm.

Albert Guðmundsson. Sverrir Hermannsson.

Fylgiskjal I.
1. april 1980

Á fundi viðræðunefndar Alþýðusambands Islands i dag var fjallað um þær
auknu álögur sem boðaðar eru í formi útsvarshækkunar, hækkunar tekjuskatts og
söluskatts. Alþýðusambandið minnir á að þetta gerist á sama Uma og kaupmáttur
launa minnkar stöðugt. Aðgerðir stjórnvalda nú hljóta að auka dýrUðina og rýra
almenna kaupgetu. Aðgerðirnar eru þannig síst til þess fallnar að greiða fyrir kjara-
samningum og mótmælir viðræðunefndin þeim því harðlega.
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Fylgiskjal II.
1. april 1980.

Stjórn B.S.R.B. mótmælir þeim starfsaðferðum ríkisstjórnarinnar við undir-
búning efnahagsráðstafana að hafa ekki samráð við samtök launafólks um heildar-
stefnu i þessum málum. Í lögum er gert ráð fyrir samráði við samtök launafólks og
slik samráð eru einnig boðuð í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar. En engin
samráð hafa verið höfð við launþegasamtökin.
Þær nýju stórfelldu álögur á almenning, sem þegar hafa verið samþykktar á

Alþingi eða fyrirhugaðar eru samkvæmt stjórnarfrumvðrpum, þ. á m. um orku-
jöfnunargjald, eru olía á verðbólgueldinn, sem enn hlýtur að magnast við gengis-
lækkanir, sem sífellt eru framkvæmdar.
Þvi mótmælir stjórn B.S.R.B.eindregið þessum nýju álögum.

Fylgiskjal IlL

Fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nd. Alþingis.
Hr. Halldór Ásgrímsson, form. 1. april 1980.
Í morgun barst skrifstofu Verslunarráðs íslands beiðni um álit Verslunarráðs

íslands á frumvarpi til laga um orkujöfnunargjald (135.mál.). Var umsagnar óskað
fyrir hádegi. Með svo stuttum fyrirvara getur hvorki stjórn né framkvæmdastjórn
Verslunarráðsins afgreitt skriflega umsögn um þetta mál, en Verslunarráðið viIl engu
að síður koma eftirfarandi ábendingum á framfæri:

Niðurgreiðsla orkukostnaðar.
Frumvarpið virðist bera með sér, að skattheimta til ríkissjóðs sé megintilgangur

þess. Mjög ónákvæmar upplýsingar eru í frumvarpinu um ráðstöfun tekna til greiðslu
olíustyrks og til orkumála, og enn meiri ónákvæmni virðist gæta um áætlun umfram-
tekna til ríkissjóðs. Er ráðgert að ríkissjóður afli um sjö milljarða vegna söluskatts-
hækkunarínnar, en 8 milljarðar eru nær lagi fyrir þetta ár. Eitt söluskattsstig virðist
því nægja til orkumála. Margt mælir þó gegn niðurgreiðslu orkuverðs:
1. Niðurgreiðsla orkuverðs leiðir til orkusóunar í stað orkusparnaðar, þvi að
dregið er úr hagkvæmni sparnaðar, svo sem að stilla kynditæki og að draga
úr óhóflegri og ónauðsynlegri upphitun.

2. Niðurgreiðsla dregur úr áhuga og ávinningi sveitarfélaga til að koma upp kyndi-
stöðvum og að raforka (umframorka) t. d. að næturlagi sé notuð til upphitunar.
Einnig verða hitaveituframkvæmdir einstaklinga og sveitarfélaga ekki eins hag-
kvæmar og annars.

3. Þær fjölskyldur, sem njóta oliustyrks, hafa tilhneigingu til að verða stærri en
þær sem njóta hitaveitu, enda er misnotkun alltaf boðið heim með slíkum
aðgerðum.
Niðurgreiðsla orkuverðs er því þjóðhagslega óhagkvæm aðgerð, sem gerir annars

e. t. v. tímabundinn orkuvanda varanlegri.

Hækkun söluskatts.
Varðandi hækkun söluskatts úr 22% í 24% er rétt að benda á eftirfarandi:

1. Þótt hækkun söluskatts sé gefið sérstakt heiti, sem gefur til kynna tímabundinn
skatt, er skattheimtan ráðgerð til frambúðar, enda vandinn, sem leysa á,gerður
varanlegur.

2. Á örfáum mánuðum hefur söluskattur þá hækkað um 20%, úr 20% i 24%. Fyrir
þá hækkun, sem varð i september s.l., var skatturinn þó orðinn öæskílega hár.
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Er sennilegt að söluskattur innheimtist nú verr en áður, enda er það beinn hvati
til skattsvika að ákveða söluskatt ~{)vöruverðs.

3. Tímasetning gildistöku veldur mjög aukinni vinnu fyrir söluskattsgreiðendur.
og sennilegt er, að mörg fyrirtæki verði að taka þessa hækkun skattsins að
töluverðu leyti á sig, þar sem endurverðmerking vörubirgða svarar ekki kostn-
aði auk þess sem starfsfólk er vart fáanlegt til slíkrar vinnu á þessum tíma.

4. Hækkun söluskattsins hlýtur að kippa enn frekar en verið hefur fótunum undan
ýmissi atvinnustarfsemi. svo sem minni háttar prentun, fjölritun, viðhaldi o. þ. h.,
sem sjálfstæð fyrirtæki verða að selja með söluskatti, en það leiðir til þess, að
fyrirtæki og einstaklingar kaupa ekki þessa þjónustu, heldur inna hana sjálf af
~~. .

5. Loks má nefna, að löngu er nauðsynlegt orðið að breyta innheimtu söluskatts,
þegar um afborgunar- og lánsviðskipti e~ að ræða, og miða söluskattsskylduna
við móttöku greiðslu í stað afhendingar. I lánsviðskiptum við ríkissjóð er þessi
framkvæmd einstakt óréttlæti, þegar ríkissjóður dregur greiðslu reikninga mán-
uðum saman og neitar greiðslu dráttarvaxta, en beitir hörðustu aðgerðum við
eigin innheimtu.

Hér að framan hefur verið sýnt fram á að niðurgreiðsla orkukostnaðar er þjóð-
hagslega óhagkvæm og fjármögnunarleiðin ámælisverð. Að lokum er rétt að undir-
strika, að þessi skatthækkun til viðbótar, öðrum þeim skattahækkunum, sem nú eru
ráðgerðar, auðveldar ekki gerð nýrra kjarasamninga, sérstaklega þar sem Sú verð-
lagshækkun, sem söluskattshækkunin veldur, verður að mestu óbætt í launum
hjá stærstum hluta launþega.

Með virðingu,

VERSLUNARRÁÐ ÍSLANDS

Árni Árnason, framkvæmdastjóri.

Fylgiskjal IV.
Reykjavík, 1. apríl 1980.

VINNUVEITENDASAMBAND íSLANDS.
Til fjárhags- og viðskiptanefnda Alþingis,
Alþingi shúsinu,
Reykjavík.

Athugasemdir Vinnuveitendasambands Íslands vegna frv. til laga um breytingu
á lögum um tekjuskatt og eignarskatt og frv. til laga um orkujöfnunargjald:

Samkvæmt frv. til l. um breytingu á lögum um tekjuskatt og eignarskatt og ný-
samþykktum lögum um hækkun útsvars yrði hæsti jaðarskattur einstaklinga um
65%. Vinnuveitendasambandið telur að svo hátt hlutfall kunni að hafa þær afleið-
ingar að úr atvinnuþátttöku dragi til tjóns fyrir atvinnulífið og þjóðina í heild,

Varðandi tekjuskatt lögaðila vill Vinnuveitendasambandið minna á að í vetur
voru samþykktar á Alþingi grundvallarbreytingar á ákvæðum um tekjuskattsstofn
í rekstri. Í þessu frumvarpi er gert ráð fyrir að tekjuskattshlutfall verði óbreytt frá
álagningu 1979, og telur Vinnuveitendasambandið sýnt að álögur á atvinnulífið muni
því stóraukast. Á sama tíma er stefnt að því að þrengja verulega að fyrirtækjum
á öðrum sviðum í þeim tilgangi að draga úr verðbólgu. Vinnuveitendasamband ís-
lands telur að eins og nú háttar geti atvinnulífið ekki tekið á sig auknar byrðar að
þessu leyti.

Þrátt fyrir lækkun eignarskattshlutfalls lögaðila er ljóst að eignarskattur mun
stórhækka vegna ákvæða um endurmat í nýsamþykktum skattalögum. Auk þess er
eignarskattur ekki lengur frádráttarbær við álagningu tekjuskatts skv. frumvarpinu.
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Í heild mun frumvarpið, ef að lögum verður, leggja verulega auknar byrðar á
atvinnulífið nú, þegar síst skyldi, og varar Vinnuveitendasambandið við afleiðing-
um af því.

Að því er varðar frv. til l. um orkujöfnunargjald, sem felur í sér 9% hækkun
söluskatts, vill Vinnuveitendasambandið taka fram, að með því er beinlínis verið
að magna verðbólguna. Jafnframt mun þessi aðgerð auka kostnað atvinnufyrirtækja
og þrengja kost þeirra. Augljóst má vera að sérhvert skref í þá veru getur haft
alvarlegar afleiðingar við núverandi aðstæður.

Sérstök ástæða er til þess að brýna fyrir Alþingi að allar þessar skattahækkunar-
ráðstafanir geta valdið miklum erfiðleikum við þá endurnýjun kjarasamninga sem
nú stendur fyrir dyrum. Að því hefur verið stefnt, að nýir kjarasamningar leiddu
ekki til aukinnar verðbólgu. Skattahækkanirnar ganga því þvert á ríkjandi stefnu
í launamálum og eru í algjörri mótsögn við þau markmið sem sett hafa verið í þeim
efnum. Verðbólguáhrif þessara ráðstafana gætu af þeim sökum orðið miklu meiri
en þegar má sjá fyrir. Í ljósi þessara aðstæðna mótmælir Vinnuveitendasambandið
þessum ráðstöfunum harðlega.

Virðingarfyllst,

Þorsteinn Pálsson.
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