
Ed. 446. Nefndarálit [117. mál]
um frv. til laga um tekjuskattsviðauka, lækkun skatts af lágtekjum o. fl.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur athugað frumvarpið. Leggur meiri hlutinn til, að frumvarpið
verði samþykkt, en minni hlutinn CGJ) setur það að skilyrði fyrir fylgi sínu, að
inn í frumvarpið verði bætt nýrri grein, er fyrir skipi endurskoðun skattalaganna
nú þegar og að henni skuli lokið fyrir samkomudag næsta reglulegs Alþingis. Nefndin
hefur því klofnað um málið. Einn nefndarmanna (BrB) var ekki á fundi, þegar
málið var afgreitt.

Minni hlutinn gerir eftirfarandi grein fyrir afstöðu sinni í málinu:
Á síðasta Alþingi bar ég undirritaður fram breytingartillögu við frv. til laga

um breytingu á lögum nr. 6 9. janúar 1935, um tekjuskatt og eignarskatt. Lagði ég
þá til, að skattalögin yrðu felld úr gildi frá 1. janúar 1952 og ríkisstjórninni falið
á yfirstandandi ári að gera nauðsynlegar ráðstafanir í sambandi við afnám skatta-
laganna, svo sem að fækka starfsliði í embættisrekstri. sem af því leiddi, að lögin
yrðu felld úr gildi, og leggja önnur niður, sem þá væru óþörf, o. m. fl. Tillaga þessi
var felld, svo og allar aðrar tillögur, sem fram voru bornar á þinginu til breytingar
á skattalögunum. Ég hef á ný borið fram í frumvarpsformi tillögu um, að skatta-
lögin skuli falla úr gildi 1. janúar 1953. Meiri hluti nefndarinnar hefur lagt til, að
þetta frv. verði fellt, og ekki einu sinni viljað fallast á að breyta því þannig, að
ríkisstjórninni skuli skylt að láta fara fram endurskoðun á skattalögunum, sem
þó allir viðurkenna að ekki verði komizt öllu lengur hjá að gerð verði. Ekki færri
en sjö frv. til laga um breytingar á skattalögunum hafa verið borin fram á yfir-
standandi þingi, og þess utan ein þáltill. um að skora á ríkisstjórnina að láta fara
fram endurskoðun á þeim fyrir næsta samkomudag reglulegs Alþingis. Allt þetta
sýnir, hve það er orðið aðkallandi, að lögin verði endurskoðuð og þeim breytt í
samræmi við breyttar aðstæður í þjóðfélaginu eða felld úr gildi, ef það að undan-
genginni athugun sýnist vera hagkvæmast fyrir fjárhagskerfi landsins, atvinnuveg-
ina og ríkissjóð. Ber því brýna nauðsyn til þess, að slík athugun fari fram og
lagðar verði fram á næsta Alþingi tillögur til breytinga, sem byggðar yrðu á slíkri
athugun. Er sýnt, að ekki er tryggt, að þetta verði gert, nema Því aðeins að þetta
verði beinlínis fyrirskipað með lögum.

Tekjuskattsviðauki eftir nokkurn veginn sömu reglum og fyrir er mælt í frv.
þessu var lögtekinn á Alþingi árið 1943 og þá nefndur "verðlækkunarskattur" og
átti aðeins að gilda í eitt ár. Árið 1945 er hann tekinn upp á ný og þá nefndur
"tekjuskattsviðauki". Var þá heldur ekki ætlazt til þess, að hann stæði nema það
eina ár. Síðan hafa þessi lög þó ávallt verið framlengd. Er því sýnilegt, að ekkert
er gert til þess að létta skattinum aftur af, þótt viðurkennt sé allajafna, hversu
óhæfur hann er sem fastur tekjustofn fyrir ríkissjóð. Má þetta ekki ganga svo til
miklu lengur. Hitt er auðsætt, að ríkissjóður má ekki við því að missa þær tekjur,
sem reiknað er með að skatturinn gefi á næsta ári, nema eitthvað annað komi í
staðinn, annaðhvort auknar tekjur af meiri veltu í viðskiptum og framleiðslu að
óbreyttri tollalöggjöf við það, að skatturinn yrði felldur niður, eða meiri sparnaður
í rekstri ríkisins i sambandi við skattaálagningu, innheimtu og eftirlit. Ég mæli
því ekki gegn því, að frv. verði samþykkt í þetta skipti, ef full trygging fæst fyrir
því, að hin mjög svo aðkallandi athugun á skaUalöggjöfinni verði þegar fram-
kvæmd, og tel því, að fyrirmæli um það eigi að setja í frv., heldur legg ég til, að
frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:
Á eftir 5. gr. kemur ný grein, er orðist svo:
Ríkisstjórnin lætur nú þegar fara fram endurskoðun á skaUalöggjöfinni, og

skal henni lokið áður en næsta reglulegt Alþingi kemur saman. Skal hún beita
sér fyrir því, að sett verði á næsta þingi heildarlög um skattamál.

Alþingi, 13. des. 1951.

Gísli Jónsson,
fundaskr.


