
Nd. 832. Framhaldsnefndarálit [290. mál]
um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. mai 1978, um tekinskatt og eianarskatt,
sbr. lög nr. 7 22. febr. 1980, lög nr. 20 7. maí 1980 og lög nr. 2 13. febr. 1981.

Frá 1. minni hl. f.iárhags- og viðskiptanefndar.

Áfram eykur Dllverandi rlkisstlörn skattaálðzur. Með rangri skattvísítölu og
brevttnm skattþrepum er tekjuskattur aukinn. Þá hækka eismar-skattar þar sem hækk-
un skattfrelaismarka fvlsrlr ekki hækkun fasteiznarnats, Loforð ríkisstló'rnarinnar
um l~kl{Un skatta tvndist i kerftnu. Fulltrúar Inunbezasamtnkanna ]V<;tllbvi "fir,
að þeir teldu það ekki ómaksins vert að gera útreikninga bar að lútandi, en treystu
sér hins vezar ekki tH þess að láta fl;'1rhags- ol" viðskinhmefnd í té skríflecar um-
sagnir. Það er þvi Iióst að forustu A.S.I. og B.S.R.B. hefur orðið alvarlega á i mess-
unni að játa félagsmálapakka ríkisstjómarinnar án þess að gera sér grein fyrir skatta-
legum áhrifum hans.
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Skattheimtan 1971-1980.
Skattheimta ríkisins, sem hafði verið nokkuð svipað hlutfall af b ióðarfrarnleiðslu

áratuginn 1961-1970, eða 21-22%, að undanteknum árunum Hl67-1968, hefur á
áratugnum 1971-1980 aukist verulega. Strax 1971. þegar fyrri vinstri stiórn Ólafs
Jóhannessonar tók við völdum, gætti þessara áhrifa og skatttekjur ríkisins það ár
urðu 24.1% af biMSarframleiðslunni. Skattheimtan fór síðan vaxandi á næstu árum
og komst 1975 í 26.8%. Árið Hl76 tókst að minnka þetta hlutfall i 26.2% og 1977 "ar
skattheimtan komin niður i 25% af vergri bióðarframleiðslu. Skattbvrðina sem hlut-
fall af tekjum greiðsluárs hafði enn fremur tekist að minnka úr 15.4%, sem hún var
1972, i 106% árið 1977. En Adam var ekki lengi í Paradís. Nv vinstri stiórn tók við
völdum Hl78 með heim afleiðingum sem öllum '~ru kunnar, ekki hvað síst ska+thorv-
urunum og heimilunum Í landinu sem hafll sannarlesa fengið að finna fvrir bví. Á
siðari hluta árs 1978 eru skatttekiur ríkisins auknar á ný með afturvirkum ska-t-Iöaum
Og urðu 26.3% af bióðarframle1'1isJunni hað ár 09: 1979 nrðn bær 27.6%. Bráðnbil'cr'1i'1-
tölur !tefa tH kvnna ::Ið hlntf:>llið ver'1ii ekki læ!!r3 ~~il'\ 1QRO. nema sil'\nr sé ~k"tt-
hvrðin af tekjum ro-eiðsluárs Hl78 varð 11.6%. en 1979 13.3%. Skatthvrðin 1980 mun
verða 1~7% af tekium greiðsluárs eða næst þVÍ sem hún varð 1972.

Vinstri skattamir 1981.
Af bessu má vera Iióst að skattheimta r-íkisins hefur anklst til muna sfðmbl

brilí árin. Ekkert lát virðist bar á. Hefur núverandi rtkissttórn ekki aðe1n" frnrn-
Ienat nær alla vinstr-i skattana. heldur hætt þar töluvert á og er enn að bæta á. sbr.
væntan lel1a benslnhækknn.

A árinu 1981 má ætla ::Ið aukin skaf+heim+a frá Hl78 nemi nm 800 milli. rrökr.
(80 mnHörðllm !tkr.) eð::l Hí hlls. nvkl'. (1.1; milfi. I1kr.) á hverja fiö!1nrra m~ml'l.
fiöl"kvldll (vi",fölllfiölskvldnn:» { hn(Hnll. T,ió~t er 01;1að sk::ltthvl'tHn vprðn" ~vin"'X
19tH ()!t var Hl79 o!t 19RO.eða á milli 1~ o!! 14% af tekium greiðsluárs. sbr. fvlcisk ial
frá þinðha<1~stofnlln.

Lió"t er að núverandi rfkisstiórn "'"Idnr óðflul1a áfr::lm á hraut vin<:tri ~tefnn,
evkll" slolffnMö!tur. bennr M riki~líVri;q(f1T1 (H! ('vlmr rfHs::Ifskinf1. s('m leiðir Hl he"s
að b()l'(tnr::lrnir ('1'11 meira Ol! meir!! h4ðir ákvörðun sfMrnvalilH nm bev.ðun sína.

~<lmHmis el' hrengt að atvinnnrek~tr;mlm.
Þrátt fvri,. bessa ~ffl1rlel;1a ank nn skattheimtn dusar bað sknmmt ~ evð"lnhH

rflds"tinrnlll'iT1nar. F,l'len(hr JllnH,lwr h!!f<l mlki"t til mnna. Or;! e-r ml "vo l",mið 'll';
h~" ""m" ~Fí.?ot !!f hMð" •.fl''lmlel'Xsln rvc h"fn l'ld •.p; verið hærl'l. ekld "inn "i"", ~l';l';
H1711 he(f::ll' hMð!ll'fl'!lm1plð<:lm .• m1nn1r"l'\i vel'nl,,(f!l Og áhrif "Hnh,:plrkan::lnn'1 1,ornn
VPl'"t vil'\ ol{k"l'. Hpl' pr nllmfh'rianlp,cr" 11m !!ð l'~ð!l !llllrn:> ,,1,atfhp1mfp "em ríld<'-
"tiórnlT) bpr ~hvr<1ð ft O~ "ka.tthol''''<ll'arni,. kornast eJ<k; hi4 að I;1reiða.

F.fni frumvarnstns.
~lrint!! má fr-nmvnrrrlnn f tvo meO'inhætti.
1) Með fl'umv::lrninll "r lMil'\ lH., "v() lH ::Ið ríki~stMrnin ~hndi vjð b!!ð fvr;l''helt

~itt :>ð l~klr::l "k!lH!! ft a1menn::lr Jlllln!!tplrh11' el' sV!!l'i Hl 1 Fíot, k::lnnm:ítt"'''!1nk"incrQl·.
bvf mið"r "1' hpr enn eitt <:tn11",,"nili'Xhi~ l'{1ri""HA,,-n;"nl. "ln" 1'\11 l'"lri~ nl' hp,. "ð
fr!1m!ln. bett::l er m, ll. ::IlHtlióst nf h.rf. !1ð fV1'lrfrnm!f1'e;ðslllrnar ('1'11 óhrevtbr svo ::Ið
lrnlln"l<erði11crln i mal'~ keT""lr ft "lo'fthl'\""'::Il'!!.•.•'" m"ð fnllnm hn11!!!!.T)ó"t el' !Ið "lr!!H_
h'<,,,ð1n ,,'el'ð'll' hin s"m", "f hlín h& elrld h"11"""t. ()!! sft hÁnn,. "l'atthol'<'tarn11"'1. ,,"
niM!! "k,<,l,l; "k::lft::llækkananna. "11111pl{kl nMt:> h";"r!l !!ð noml forl1~hrrnannq In nn-
h""'","",n-.t!lk!lnnR.

2~ .!"::Imt 'hvf að l{('Im::lfram -<'m''''m ln<1fæ,.incrllm ('IC!bre",tin!!nm. sem re"'n"lqn
h"t'l1r lpHf i lió~ :>ð I:'erl'lbarf á "1<::lU!llöcr'mnmf1'4 1Q7R ~r mpl'\ frnm,,'arn1nn :'tf""m"ð
að 1m'Ma fram efnishrevtin!!ar án hess að lf'itað sé samkomnlacs. Má bar nefna hl'evf-
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ingu á fyrningarreglum laganna (17. gr. frv.), en þar er áformað að skerða fyrningar,
ef hreinar tekjur af rekstri fyrirtækis ná ekki 5% af heildartekjum, og er áætlað að
þrengja að frjálsum atvinnurekstri, sem nú á í vök að verjast. Þessar tillögur vinna
gegn endurnýjun framleiðslutækja og draga þannig úr afköstum.

Þá er lagt til (í 22. gr. frv.), að 59. gr. svo og 2. málsgr. 1. tl. A-liðs 7. gr. falli
niður, en hér er um að ræða viðkvæm ákvæði er snerta ákvörðun um reiknuð laun
þeirra er stunda sjálfstæðan atvinnurekstur. Astæðan fyrir þessu mun, skv. greinar-
gerð frumvarpsins vera sú, að yfirstjórn skattamála hefur gefist upp við að ná fram
skynsamlegri og tilætlaðri framkvæmd. A því ber fjármálaráðherra og ríkisstjórnin
fulla ábyrgð.

Sameiginlegar breytingartillögur.
1nefndaráliti fjárhags- og viðskiptanefndar á þingskjali 818 er gerð grein fyrir

störfum nefndarinnar svo og sameiginlegum breytingartillögum við frumvarpið.
Kemur þar m. a. fram að nefndin fellst ekki á að gera þær efnisbreytingar sem að
hefur verið vikið og varða fyrningar og reiknað endurgjald. Leggur nefndin til að
17. gr. frv. verði felld og almennar fyrningar verði óbreyttar skv. gildandi lögum.
Hins vegar fellst nefndin á breytingar, er varða fyrningar vegna tekjufærslu skv. 53.
gr., og leggur til aukningu frá frv., en við erum andvígir lækkun úr 50% í 40%, en
um það fékkst ekki samkomulag.

Þá leggur nefndin til að 59. gr. verði ekki felld úr lögum, heldur efni greinar-
innar og framkvæmd breytt að fenginni reynslu og tekið frekara tillit til aðstæðna
skattþegna. Þetta er m. a. nauðsynlegt til þess að einstaklingar í atvinnurekstri sitji
við sama borð og aðrir skattþegnar varðandi 10% frádráttinn. Framkvæmd þessarar
greinar hefur með margvíslegum hætti verið í mótsögn við þau áform sem vöktu
fyrir þeim er að Iöfestíngu hennar stóðu. Margir skattgreiðendur hafa ómaklega
orðið fyrir barðinu á framkvæmd þessarar greinar.

Ýmsar þýðingarmiklar breytingartillögur flytur nefndin sameiginlega og vísast
III nefndarálitsins varðandi þær.

Breytingartillögur sjálfstæðismanna.
Stefna Sjálfstæðisflokksins i skattamálum er:

1) Að heildarskattaprósenta beinna skatta miðist við 50%.
2) Að tekjuskattar verði afnumdir i áföngum á almennum launatekjum.
3) Að tekjuskattar verði verulega lækkaðir á láglaunafólki og svigrúm aukið til

þess að nýta persónuafslátt til greiðslu opinberra gjalda.
4) Að eignarskattar verði aldrei til þess að hrekja fólk úr eigin húsnæði.
5) Að skattlagning fyrirtækja sé með þeim hætti að það hamli ekki gegn æskilegri

uppbyggingu og framþróun atvinnulífsins.
1 samræmi við stefnu okkar sjálfstæðismanna flytjum við breytingartillögur á

sérstöku þingskjali er varða:
1. Breytingu á skattþrepum og skattstigum bæði einstaklinga og fyrirtækja.
2. Breytingu á eignarskattsstiga og skattfrelsismörkum.
3. Breytingar á skattlagningu hlutafjár og arðs af hlutafé.
4. Breytingar á skiptingu persónuafsláttar til greiðslu opinberra gjalda.
5. Breytingar á meðferð vaxta og verðtryggingu á námslánum.

Ljóst er að ríkissjóður mun verða fyrir einhverju tekjutapi ef tillögur þessar
ná fram að ganga. Teljum við eðlilegt, að þvi verði mætt með lækkun útgjalda, og
erum reiðubúnir til samstarfs um tillögur þar að lútandi.

Matthias A. Mathiesen,
frsm.

Alþingi, 14. mai 1981.

Matthías Bjarnason. Albert Guðmundsson.
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Fylgiskjal L

ÞJÓÐHAGSSTOFNUN. 6. mai 1981.

Minnisblað um breytingar á skattbyrði beinna skatta.
Hér fara á eftir áætlanir um skattbyrði beinna skatta 1979-1981, þ. e. álagningu

tekju- og eignarskatts einstaklinga, sjúkratryggingagjalds, útsvars og fasteignaskatts
einstaklinga i samanburði við heildartekjur (brúttótekjur til skatts).

1981
M.v.áætlanir M.v.markmiðum

ÞHS umverðlag 40% verðbólgu
1979 1980 og tekjur yfir ilrið

Álagðir skattar, m.kr, 731 1.160 1.710 1.710
Heildartekjur, m.kr. 5.500 8.470 12.920 12.700
Álagðir skattar, %

af tekjum greiðsluárs 13,3% 13,7% 13,2% 13,5%
af tekjum fyrra árs 20,2% 21,1% 20,2% 20,2%

Við þessar áætlanir um álagningu þarf að gera ýmsa fyrirvara og athugasemdir:
1) Álagningartölur um beina skatta einstaklinga á árinu 1979 og raunar fyrri ár

verður að áætla, þar sem ríkisreikningur sýnir ekki skiptingu tekju- og eignar-
skatts á einstaklinga og félög.

2) Endanlegar álagningartölur ársins 1980 eru ókomnar, líkur benda til að álagn-
ingin reynist fremur lægri en hærri en þær tölur, sem hér eru tilgreindar.

3) Áætlun um álagningu 1981 er byggð á áætlun Reiknistofu Háskóla Íslands og
fjármálaráðuneytis og miðað við framkomið frumvarp um breytingar á lögum
um tekjuskatt og eignarskatt. Grunnur þeirrar áætlunar er á hinn bóginn eldri
áætlunartölur Þjóðhagsstofnunar um álagningu ársins 1980. Gera verður ráð
fyrir, að breytingar grunnsins, þ. e. einkum á álagningu tekjuskatts einstaklinga
1980, hafi i för með sér hlutfallslega svipaðar breytingar á niðurstöðum um
álagningu 1981. Þær tölur um álagningu ársins 1981, sem hér eru settar fram,
eru þannig í meginatriðum miðaðar við niðurstöður Reiknistofu og fjármála-
ráðuneytis um breytingar á álagningu (hvað varðar tekjuskatt) milli ára. Endan-
leg niðurstaða álagningar 1980 ætti því ekki að hafa áhrif á áætlanir um breyt-
ingu skattbyrðar milli áranna 1980 og 1981.

Hvað varðar áætlanir um tekjur ársins 1981 er fyrra tilvikið i samræmi við
áætlanir þær sem um er rætt i ritinu Úr þjóðarbúskapnum nr. 12, bls. 15-19.
Siðara tilvikið er miðað við þá verðbótahækkun launa sem hlytist af 40% hækkun
verðlags frá upphafi til loka árs, að óbreyttu vísitölukerfi. Í þeim verðlagsferli
fælist um 50% meðalhækkun á árinu 1980.

Fylgiskjal lL

SAMANBURÐURÁ SKATTGREIÐSLUM.
Frumvarp ríkisstjórnarinnar - tillögur sjálfstæðismanna.

Hér á eftir fara þrjú dæmi um samanburð tekjuskatta og sjúkratryggingagjalds
samkvæmt þeim skattstiga, sem ríkisstjórnin setur fram í frumvarpinu, og þeim
skattstiga, sem sjálfstæðismenn leggja til. Tekin eru dæmi um

hjón með 2 börn þar sem bæði vinna úti
hjón með 2 börn þar sem maki er heimavinnandi og
barnlausan einhleyping.
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Í öllum tilvikum eru sýnd dæmi um 3 tekjuhópa: 50000 kr. árstekjur árið 1980,
90000 kr. og 130000 kr. Þar sem maki vinnur úti eru dæmi um tekjur hans 30000
kr., 50000 kr. og 70000 kr.

Þau dæmi, sem hér fara á eftir, sýna að sjálfsögðu ekki heildarmyndina, en gefa
engu að síður góða vísbendingu um áhrif tillagna Sjálfstæðisflokksins í samanburði
við frumvarp ríkisstjórnarinnar.

Dæmi I. Samanburður á tekjuskattsgreiðslum og sjúkratryggingagjaldi hjóna
þar sem bæði vinna úti.

Frv. ríkisstj. Till. Sjálfst.fl. Skatta-
lækkun
Skattgr,

kr. kr. kr.
1. Tekjur eiginm. 50000 +2512.00 +5014.50 2502 99.6%

Tekjur eigink. 30000
2. Tekjur eiginm. 90000 14837.50 11585.50 3252 21.9%

Tekjur eigink, 50000
3. Tekjur eíginm. 130000 38435.00 31385.00 7050 18.3%

Dæmi II. Samanburður á skattgreiðslum hjóna þar sem maki er heimavinnandi.
1. Tekjur 50000........ +9262.50 +10410 1147.50 12.4%
2. Tekjur 90000 ...••.•• 3587.50 1485 2102.50 58.6%
3. Tekjur 130000 21037.50 15885 5152.50 24.5%

Dæmi III. Barnlaus einhleypingur.
1. Tekjur 50 00<0 2 896.25 1 597.50
2. Tekjur 90 000 ..•.•... 16490.00 14390.00
3. Tekjur 130000 33940.00 28 790.00

1298.75
2100.00
5150.00

44.8%
12.7%
15.2%
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