
Nd. 611. Nefndarálit [179. mál]
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Ég hef ekki getað orðið sammála meðnefndarmönnum mínum um að mæla
með samþykkt þessa frv. óbreytts. Ég tel það að vísu stefna í rétta átt hvað það
snertir, að í því felst nokkur lækkun á sköttum til ríkissjóðs. En ég tel hins vegar,
að skattalækkunin sé engan veginn nóg, sérstaklega ekki á hjónum, sem hafa fyrir
börnum að sjá, og auk þess eru ýmis af ákvæðum frv. gölluð. En höfuðágalli þess
er þó fólginn í því, að engin ákvæði skuli í því vera um bætta skipun á skattheimt-
unni til þess að koma í veg fyrir, að tekjuskatturinn sé fyrst og fremst skattur á
launamenn, sem hljóta að telja fram allar tekjur sínar. Það, sem fyrst og fremst
reið á að gera varðandi skattamálin, var að tryggja réttlátari dreifingu skattbyrð-
arinnar en um hefur verið að ræða undanfarið. Það er meira en lítið bogið við það
tekjuskattskerfi, sem skilar um 60 millj. kr. tekjuskatti af um 2500 millj. kr. þjóðar-
tekjum þrátt fyrir gífurlega háa skattstíga. Vegna þess, að ríkisvaldið hefur hér í
raun og veru gefizt upp við að innheimta réttlátan tekjuskatt, þótt kostnaður við
álagninguna og innheimtuna sé mikill, hefur verið horfið að því ráði að heimta inn
mestan hluta ríkisteknanna sem óbeina skatta, þ. e. fyrst og fremst tolla og sölu-
skatt. Þar eð tekjuskatturinn er nú mjög lítill hluti ríkisteknanna, eða um 15%, munar
almenning ekki mikið um lækkun á þeim, þótt hún sé hlutfallslega há, -- og þá
ríkissjóð auðvitað ekki heldur. Sú lækkun, sem frv. gerir ráð fyrir, fer varla mikið
yfir 10 millj. kr. Þegar það er haft i huga, að öll gjöld til ríkisins nema 437 millj.
kr. samkv. gildandi fjárlögum, útsvör a. m. k, 150 millj. kr. og bátagjaldeyrisálagið
vafalaust á annað hundrað milljónum, að meðtalinni álagningu milliliða, þá verður
10 millj. kr. lækkun á tekjuskatti ekki talin nægileg hagsbót fyrir þá aðila, sem
beinu skattarnir hafa hvílt þyngst og ranglátlegast á að undanförnu, þ. e. launamenn
og þá sérstaklega fjölskyldumenn.

Eg hef því leyft mér að flytja allvíðtækar breytingartill. við frv. á sérstöku
þingskjali. Skal ég nú gera grein fyrir aðalatriðum þeirra.

1) Ég legg til, að skattlækkunin verði nokkru meiri en gert er ráð fyrir i frv.
Í frv. er gert ráð fyrir því, að einstaklingur byrji að greiða skatta, ef hann hefur
7500 kr., og hjón, ef þau hafa 14000 kr. tekjur. Ég tel fráleitt að skattleggja svo
lágar tekjur. Af jafnvel ellilaunum getur þannig þurft að greiða tekjuskatt. Ég legg
því til, að ekki sé innheimtur skattur hjá einstaklingi af allt að 15000 kr. tekjum og
hjá barnlausum hjónum af allt að 28000 kr. tekjum samtals. Yrði þannig aldrei
innheimtur lægri skattur en 100 kr., enda er hæpið að innheimta lægri skattupp-
hæðir. Jafngildir þetta teknalágmark því, að persónufrádáttur sé allt að 15000 kr.
fyrir einstakling og allt að 28000 kr. fyrir hjón. En til þess að svo hár persónufrá-
dráttur valdi ekki óeðlilegri lækkun skatta hjá þeim, sem hafa hærri tekjur, legg
ég tel, að tekjuskattstigum frv. verði breytt til samræmis við hið hækkaða lágmark,
og jafnframt, að engin föst upphæð sé dregin frá hreinum tekjum sem persónu-
frádráttur, áður en skattur er á lagður. Hefur það þann mikla kost, að skattgreið-
endur geta reiknað skatt sinn beint eftir stiganum, nema um frádrátt vegna
barna eða annan lögleyfðan frádrátt sé að ræða. í skattstigum brtt. minna er
gert ráð fyrir dálítilli lækkun á tekjuskatti einstaklings af lágum og miðl-
ungstekjum. en nokkru meiri lækkun á skatti barnlausra hjóna. Tekjuskattur
einstaklings með 40000 kr. tekjur á t. d. að lækka um 80 kr., miðað við
ákvæði frv., og tekjuskattur barnlausra hjóna með sömu tekjur um 190 kr.

Jafnframt hef ég lagt til, að frádráttur vegna hvers barns hækki úr 4500 kr. í
6000 kr. Veldur það því, að hlutfallslega mest skattalækkun verður hjá barnafjöl-
skyldum, en í frv. er einmitt ekki gerður nægur munur á skattgreiðslum einhleyp-
inga og harnlausra hjóna annars vegar og barnafjölskyldna hins vegar. Í tillögum
mínum er gert ráð fyrir því, að hjón með 40000 kr. tekjur og 3 börn á framfæri greiði
engan tekjuskatt, enda mun lítið afgangs brýnustu nauðsynjum á slíku heimili.
En samkvæmt frv. eiga þau að greiða 340 kr. í skatt. Hjón með 40000 kr. tekjur og
2 börn á framfæri eiga samkvæmt frv. að greiða 520 kr. í skatt, en samkvæmt mín-
um tillögum 100 kr. Hafi þau eitt barn á framfæri, eiga þau samkvæmt frv. að greiða
735 kr. í skatt, en samkvæmt mínum tillögum 510 kr., svo að skattur þeirra lækkar
um 225 kr.

Til þess að koma í veg fyrir, að hinn hækkaði barnafrádráttur valdi tiltölulega
meiri lækkun á skattgreiðslu hinna tekjuhæstu en á skattgreiðslu af lágtekjum og
miðlungstekjum, hef ég lagt til, að skattalækkun vegna barnafrádráttar skuli þó
aldrei verða meiri en hún er miðað við 60000 kr. samanlagðar tekjur hjóna.

2) Í frv. er gerð tilraun til þess að lækka skatta hjóna nokkru meir en ein-
staklinga á þann hátt að leggja á tekjur þeirra eftir öðrum skattstiga. Þá breytingu
tel ég þó algerlega ófullnægjandi til leiðréttingar á skattamálum hjóna. Ég tel sjálf-
sagt, að allar konur séu sjálfstæðir skattþegnar og greiði skatt af þeim tekjum,
sem þær afla. Gift kona, sem aflar tekna, á að greiða tekjuskatt af þeim eftir sama
skattstiga og ógiftur einstaklingur. Það er algerlega óeðlilegt, að tekjur hennar valdi
stighækkun á skattgreiðslu heimilisins. Þótt viðbótartekjur eiginmanns hennar



mundu valda stighækkun á tekjum hans, gildir það allt öðru máli, því að enginn
annar kvæntur maður mundi greiða annan eða lægri skatt af sömu tekjum. En
ógift kona mundi greiða lægri skatt af jafnháum tekjum og gifta konan hefur,
ef tekjum hinnar síðar nefndu er bætt við tekjur mannsins. Auk þess geta maður
og kona komizt hjá stighækkuninni með því að giftast ekki eða skilja, en einstak-
lingur getur aldrei komízt undan henni vegna viðbótartekna. Rökin fyrir því, að
réttmætt sé að skattleggja hjón talsvert hærra en tvo einstaklinga með sömu tekjur,
eru og hæpin. Að vísu er ýmislegt hagræði að félagsbúinu, en hjón hafa á hinn
bóginn ýmis útgjöld, sem einstaklingar hafa ekki, einmitt vegna heimilishaldsins.

Af þessum sökum er nauðsynlegt, að sérskattur sé lagður á tekjur sérhverrar
konu. Af því leiðir hins vegar, að reikna verður giftri konu, sem vinnur á heimili,
tekjur. Annars væri þeim hjónum ívilnað, þar sem konan vinnur utan heimilis. Það
er óeðlilegt að reikna giftri konu tekjur vegna vinnu sinnar á heimili til viðbótar
tekjum mannsins, jafnvel þótt reiknaður yrði út sérstakur skattstigi í tilefni af því,
enda væri þá lagður skattur á tekjur, sem aldrei hefðu verið peningatekjur, og skatt-
urinn yrði að hækka eftir því, sem vinnan á heimilinu yrði meiri, t. d. vegna aukins
barnafjölda. Þess vegna er eðlilegra að reikna konunni hluta af tekjum mannsins.
En til þess að reglan valdi ekki óeðlilegri lækkun á háum tekjum, er nauðsynlegt
að hafa hámark á þessum tekjuhluta konunnar, og hef ég lagt til, að það yrðu hálfar
algengar lágtekjur. eða 20000 kr. Upp að 40000 kr. tekjum er gert ráð fyrir, að tekjur
þess hjónanna, sem hærri tekjur hefur, skiptist til helminga milli þeirra. Vegna þess,
að með þessu móti eru ávallt teknar 20000 kr. ofan af tekjum þess hjóna, sem hærri
tekjur hefur, mundi hljótast óeðlileg skattlækkun af hátekjum af reglu þessari, ef
miðað væri við sama skattstiga og hjá einstaklingum. Þess vegna hef ég lagt til, að
haldið sé þeirri reglu frv. að hafa skattstigana tvo, og greiði kvæntur maður, sem
nýtur hagræðis sérsköttunarinnar, skatt samkvæmt hinum síðari, en eiginkonur
eftir sama stiga og einhleypt fólk. Gerð síðari stigans er, eins og áður segir, þannig,
að nokkur lækkun verður á skattgreiðslu barnlausra hjóna, miðað við frv., en tals-
verð lækkun á skattgreiðslu hjóna með börn á framfæri. Gert er ráð fyrir, að
barnafrádrætti sé skipt til helminga milli hjónanna.

Giftri konu á og að vera Í sjálfsvald sett, hvort hún vinnur á heimili sínu eða
kýs heldur að vinna utan þess og nota tekjur sínar til þess að greiða ráðskonukaup.
Eftir núgildandi reglum er henni slíkt mjög óhagstætt, þar eð ráðskonufrádráttur
hefur ekki mátt vera hærri en persónufrádráttur. Sérsköttun hjóna ein mundi ekki
lagfæra þetta misrétti, heldur verður einnig að hækka ráðskonufrádráttinn. 1 því
efni er of skammt gengið í frv. Hef ég því lagt til, að ráðskonufrádráttur megi
nema allt að 30000 kr., eða jafnmiklu og eiginkonu er reiknað af tekjum manns síns.

Til þess að koma i veg fyrir, að skattgreiðendum fjölgi vegna sérsköttunar
hjóna, er gert ráð fyrir því, að skattur þeirra sé reiknaður út á einum skattseðli og
innheimtur hjá því hjónanna, sem hefur hærri tekjur.

3) Í tillögum mínum er nýmæli, sem ætlað er að auðvelda þeim, sem ekki
eiga íbúð eða búa í ófullnægjandi húsnæði, að eignast íbúð. Gert er ráð fyrir því,
að slíkir skattgreiðendur fái allt að fjórðungi tekna sinna eða allt að 20000 kr.
árlega skattfrjálst, ef þeir leggja fjárhæðina í banka eða sparisjóð í því skyni að
kaupa eða byggja síðar fyrir hana íbúð. Megi slík skattfrjáls tillög í eigin bygg-
ingarsjóð nema allt að 200000 kr. hjá hverjum einstaklingi. En séu tillögin notuð
til annars en íbúðarkaupa eða byggingar, greiðist að sjálfsögðu af þeim skattur.

Allir atvinnurekendur njóta margs konar skatthlunninda í sambandi við af-
skriftir og viðhald eigna sinna og mjög margir sömuleiðis vegna skattfrjálsra fram-
laga í varasjóði. Þessi hlunnindi eru svo gífurleg, að öll félög í landinu greiða
aðeins um 10 millj. kr. í tekjuskatt, eða um % hluta alls tekju- og eignarskattsins.
Hlunnindin eru réttlætt með því, að rétt sé að stuðla að sjóðmyndun og sparnaði
hjá atvinnurekendunum. Eðlilegt sé að létta skattabyrðina, ef tekjunum sé varið
til fjárfestingar. En hið sama á þá auðvitað að gilda um einstaklinga, sem vilja



nota hluta af tekjum sínum til fjárfestingar, þ. e. til þess að eignast íbúð. Með þessu
móti mundi aðstaða manna til þess að eignast eigið húsnæði verða stórbætt og án
efa stigið stórt spor til lausnar hinum miklu húsnæðisvandræðum.

4) Ákvæði frv. um skatthlunnindi sjómönnum til handa eru engan veginn
fulJnægjandi. Hef ég því lagt til, í aðalatriðum í samræmi við ályktun Landssam-
bands íslenzkra útvegsmanna, að % af tekjum sjómanna verði skattfrjáls, en þó
ekki hærri upphæð en 20000 kr. Enn fremur hef ég lagt til, að verkamenn og iðn-
aðarmenn, sem vinna fjarri heimilum sínum og sjá sér sjálfir fyrir fæði, fái sams
konar fæðis frádrátt og sjómenn.

5) t tillögunum er gert ráð fyrir því, að breytt verði til um innheimtu tekju-
skattsins hjá launþegum og hann innheimtur um leið og teknanna er aflað. Það
hefur margvísleg óþægindi í för með sér að fá handa á milli meiri tekjur en tekju-
hafinn má í raun og veru ráðstafa. Þess vegna er æskilegast, að þegar í stað sé tekið
tillit til nauðsynlegrar skattgreiðslu.

6) Ákvæði frv. um skattfrelsi tekna af sparifé og afnám eignarskatts af sparifé
eru eðlileg með hliðsjón af því ástandi, sem nú er í fjármálum þjóðarinnar og
einkennist mjög af of litlum sparnaði og skorti á sparifé. Hins vegar er mjög var-
hugavert að fella niður framtalsskyldu á þessum eignum, því að telja má, að það
stórspilli skilyrðum skattstjóra og skattanefnda til þess að hafa eftirlit með fram-
tölum. Niðurfelling framtalsskyldunnar á sparifé er því spor í þveröfuga átt við
það, sem æskilegt er. Það þarf einmitt að stórbæta skilyrðin til skatteftirlits, en
ekki að skerða þau.

7) Ákvæði frv. um það, að menn geti selt fasteignir án þess að greiða skatt
af söluhagnaði, ef þeir kaupa aðra fasteign í staðinn, er mjög varhugavert, þar eð
það getur gefið skattfrjálsu fasteignabraski lausan tauminn. Algerlega eðlilegt getur
verið að leggja ekki tekjuskatt á slíkan söluhagnað, en skattfrelsið má ekki ná til
brasksölu, og sami maður má ekki njóta þess aftur og aftur. Það er sömuleiðis
algerlega óeðlilegt að hafa hina geysiháu skattfrjálsu fyrningu skipa skattfrjálsa áfram
við sölu skips. Eiga auðvitað að gilda sömu reglur í þessu efni um skip og önnur
framleiðslutæki. Vegna þeirra miklu skatthlunninda. sem felast í heimild til við-
haldsfrádráttar, er og eðlilegt að skattleggja viðhald t. d. þriggja síðustu ára við
sölu. Mun ég síðar flytja brtt. varðandi þessi atriði.

Hefur þá verið lýst aðalatriðum þeirra breytingartillagna, sem ég flyt. Ef þær
yrðu samþykktar, mundi af þeim hljótast talsvert meiri skattalækkun en gert er ráð
fyrir í frv. hæstv. ríkisstjórnar á lágtekjum og miðlungstekjum, sérstaklega hjá barna-
fjölskyldum, og enn fremur hjá þeim, sem vildu spara til þess að eignast íbúð,
og hjá sjómönnum. Erfitt er að áætla tekjumissi ríkissjóðs af þessum sökum. En
hann yrði vafalaust ekki tilfinnanlegur eins og nú árar fyrir ríkissjóð, auk þess
sem það er vandalítið að stórauka skatttekjurnar með því að bæta skattheimtuna
og draga úr skattfríðindum stórgróðarekstrar og skattleggja verðhækkunarágóða
sérstaklega. Með slíkum ráðstöfunum mætti án efa auka skatttekjurnar, þótt skattar
á launþegum yrðu lækkaðir, svo sem gert er ráð fyrir í þessum tillögum mínum.

Alþingi, 30. marz 1954.

Gylfi Þ. Gíslason.


