
Ed. 425. Nefndarálit [179. mál]
um frv. till. um breyt. á I. nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, þar með talin breyting
skv. I. nr. 49/1987 sem taka eiga gildi 1. janúar 1988.

Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.

Í frumvarpi þessu felast ýmsar lagfæringar á lögum um tekjuskatt og eignarskatt sem
tengjast gildistöku staðgreiðslu skatta um næstkomandi áramót. Eru þar í flestum tilfellum á
ferðinni breytingar sem milliþinganefndin lagði til að gerðar yrðu á lögum um tekjuskatt og
eignarskatt og staðgreiðslu skatta og eru til bóta.

Skattkerfisbreyting sú, sem í frumvarpi þessu felst og fylgifrumvörpum þess, felur í sér
verulega einföldun álagningar og staðgreiðslu skatta. Þessum meginmarkmiðum er þing-
flokkur Alþýðubandalagsins samþykkur og hefur áður lagt slíkt til með flutningi frumvarpa
og tillagna. Þar skilur þó á milli stefnu Alþýðubandalagsins og ríkisstjórnarinnar að
Alþýðubandalagið vill láta eitt yfir alla ganga og hefur lagt til hliðstæðar breytingar á
skattlagningarreglum fyrirtækja.

því miður er ljóst að þær breytingar, sem nú verða á staðgreiðslu einstaklinga, leiða
ekki til skattalækkana hjá launafólki í heild. Þvert á móti munu þær álagningarprósentur,
sem ríkisstjórnarmeirihlutinn leggur til, leiða til verulega þyngri skattbyrði einstaklinga í
heild miðað við tekjur á greiðsluári. Kemur hún til með að nema allt að 25% milli áranna
1987 og 1988. Þar með er einnig ljóst að það markmið að lækka eða afnema tekjuskatt af
almennum launatekjum er enn jafnfjarri sem fyrr.

Tillögur þær, sem þingflokkur Alþýðubandalagsins hefur lagt fram á Alþingi í
skattamálum, bæði í formi frumvarpa og breytingartillagna við einstök skattafrumvörp og
fjárlög, fela í meginatriðum í sér eftirfarandi:
- Skattbyrði er færð af fólki með meðaltekjur og lægri yfir á fólk með hátekjur og
eignamenn og fyrirtæki.

- Skattbyrði einstaklinga í heild er lækkuð um nálægt 1500 milljónir króna með hækkun
persónufrádráttar og breytingum á skattstiganum. Sú hækkun er borin uppi af auknum
skattgreiðslum eignamanna. fjármagnseigenda og fyrirtækja.

- Frádráttarheimildir fyrirtækja eru afnumdar, komið í veg fyrir að einkaeyðsla og risna
sé færð á kostnað fyrirtækja og tekjuskattsprósenta fyrirtækjanna hækkuð til samræmis
við hátekjuskattþrep einstaklinga.

- Skattfrelsismörk einstaklinga hækka og skattbyrði léttist miðað við tillögur ríkisstjórn-
arinnar á tekjum upp að rúmlega 100 þúsund krónum á mánuði. Útgjöld vísitölufjöl-
skyldunnar er nú áætluð nálægt 110 þúsund krónum á mánuði.

-- Skattar á tekjum yfir 110 þúsund krónum á mánuði hækka með sérstöku hátekjuskatt-
þrepi, en samkvæmt tillögum ríkisstjórnarinnar mundu skattar lækka á hæstu tekjur frá
því sem verið hefur.
Auk þess felast í tillögum Alþýðubandalagsins fjölmargar leiðréttingar og úrbætur í

skattamálum, svo sem ákvæði um virkara eftirlit, ákvæði sem tryggja eiga hagsmuni
leigjenda, sem ríkisstjórnin ætlar að setja út á klakann. og síðast en ekki síst má nefna
frumvarp um sérstakan skattadómstól.

Á sérstöku þingskjali flytur undirritaður breytingartillögur um nokkrar helstu lagfær-
ingar sem hann telur óhjákvæmilegt að gera á frumvarpi ríkisstjórnarinnar og lögum um
tekjuskatt og eignarskatt, þ.e. þau ákvæði sem snerta skattlagningu einstaklinga. Að öðru
leyti leggur minni hl. til að frumvarpið verði samþykkt.

Alþingi, 22. des. 1987.
Svavar Gestsson.


