
Nd. 854. Nefndarálit [99. mál]
um frv. till. um breyt. á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt.

Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.

Ríkisskattstjóri hefur komið fyrir nefndina, lagt fram ýmis gögn og veitt upplýsingar.
Í lögum nr. 68/1971, um tekjuskatt og eignarskatt, voru ákvæði þess efnis, að félög, sem

ekki ráku atvinnu, voru undanþegin skattskyldu samkvæmt þeim lögum. Á undanþágu-
ákvæðið hefur reynt m. a. í málum sem til úrlausnar hafa komið hjá ríkisskattanefnd og
dómstólum. Á grundvelli þessara ákvæða felldi ríkisskattanefnd úrskurð um skattskyldu
tiltekins félagsheimilis gjaldárið 1979 vegna rekstrar þess á árinu 1978. Aðgerðir skattyfir-
valda, sem m. a. eru byggðar á úrskurðinum, eru tilefni frumvarpsins sem hér er til með-
ferðar. Ljóst er að áðurnefnd undanþága frá skattskyldu, sbr. lög nr. 68/1971, er skilyrðis-
bundin. Ríkisskattanefnd komst að þeirri niðurstöðu, að á árinu 1978 hefði nefnt félags-
heimili haft með höndum þá starfsemi sem leiddi til skattskyldu það tiltekna ár. Ekki var
verið í því máli að taka afstöðu til þess, hvort félagsheimili, sem byggð hafa verið samkvæmt
lögum um félagsheimili, væru almennt séð skattskyldir aðilar samkvæmt lögum nr. 68/1971,
um tekjuskatt og eignarskatt.



Fyrir nefndinni liggja upplýsingar um álagningu tekjuskatts og eignarskatts fram-
kvæmda af skattstjórum gjaldárin 1980 og 1981. Í flestum þeim tilvikum, sem slík álagning
hefur farið fram, hefur hún byggst á áætluðum skattstofnum. Svo virðist sem álagning
þessara skatta gjaldárið 1981 hafi byggst á fyrrnefndum úrskurði ríkisskattanefndar, m. a.
kemur það beinlínis fram hjá tveimur skattstjórum. Hjá einum skattstjóranum kemur fram,
að hann hafi ekki byggt álagningu sína á því, að félagsheimilin væru skattskyldir aðilar,
heldur í þeim eina tilgangi að knýja á um skil á skattframtölum. Hafa áætlanir þessar ekki
byggst á hlutlægu mati, heldur fjárhæðir ákvarðaðar með hliðsjón af ætluðum áhrifum á
framtalsskil aðilanna. Slík framkvæmd á ekki stoð í lögum.

Í nýju lögunum um tekjuskatt og eignarskatt eru undanþáguákvæði frá skattskyldu
lögaðila rýmkuð frá því sem var í eldri lögum, þannig að nú skiptir það máli hvernig
félagsheimili, sem kunna að reka atvinnu í skilningi tekju- og eignarskattslaganna, verji
hagnaði sínum, sbr. 5. og 6. tl. 4. gr. laganna.

Af því, sem greinir hér að framan, er augljóst að við álagningu skattanna gjaldárið 1981
hafi skattstjórar gert þau mistök að leggja til grundvallar úrskurð ríkisskattanefndar, sem
byggist á eldri lagaákvæðum og þar sem leyst var úr skattskyldu tiltekins félagsheimilis
tiltekið ár, en það naut skilyrðisbundins skattfrelsis. Þessi mistök skattstjóra hefur ríkis-
skattstjóri í raun staðfest með því að draga til baka og gera nýjar kröfugerðir í málum
tveggja félagsheimila sem nú eru til úrlausnar hjá ríkisskattanefnd og varða gjaldárið 1980,
en í þeim málum reynir á undanþáguákvæði nýju tekju- og eignarskattslaganna. Ríkis-
skattanefnd hefur ekki lokið við að kveða upp úrskurði í málum þessum.

Ekki liggur fyrir fullnaðarafgreiðsla skattyfirvalda um skattskyldu félagsheimila sam-
kvæmt lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt. Nefndin telur því ekki ráðlegt að
mæla með því, að frumvarpið verði nú samþykkt. Nefndin telur rétt að fresta innheimtu á
álögðum sköttum á félagsheimili þar til fullnaðarafgreiðsla skattyfirvalda og nefndir úr-
skurðir ríkisskattanefndar liggja fyrir.

Í framhaldi af því verði gerð nánari athugun á stöðu félagsheimila gagnvart skattalögum
almennt séð og hvort breyta þurfi skattalögum vegna starfsemi þeirra.

Með tilvísun til ofanritaðs leggur nefndin til að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar.
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