
sþ. 668. Nefndarálit [82. mál]
um till. til þál. um innheimtu opinberra gjalda.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

A fundi nefndarinnar 29. apríl ákvað meiri hluti hennar að vísa tillögunni til
ríkisstjórnarinnar með þeim forsendum, að formaður nefndarinnar hefði fengið þau
skilaboð frá fjármálaráðherra, að hann hefði þegar skipað mellll til að athuga málið.
Minni hlutinn kvaðst eftir atvikum geta fallizt á það, að tillögunni væri vísað til
ríkisstjórnarinnar, ef fjármálaráðherra vildi lýsa yfir því við formann nefndarinnar,
að nefnd hefði verið skipuð í málið. A fundi nefndarinnar 25. maí skýrði formaður
frá að gefnu tilefni, að ástæðan til þess, að tillagan hefði ekki enn fengið formlega
afgreiðslu þrátt fyrir samþykkt nefndarinnar 29. apríl, væri sú, að honum hefði ekki
tekizt þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir að fá ráðherrann til að svara því, hvort skýra
mætti frá því í nefndarálitinu, að ráðstafanir hafi þegar verið gerðar af hans hálfu til
athugunar á því máli, sem tillagan fjallar um.

Flutningsmaður tillögunnar átti einnig tal við ráðherrann og innti hann eftir,
hvort nefnd hefði verið skipuð til að athuga málið, hvenær sú nefnd hefði verið



skipuð og hvaða menn væru í henni. Svaraði ráðherrann þá ekki öðru en því, að
slíkt skipti engu máli. Frekari svör vildi hann ekki gefa. Þegar tillagan var lögð
fram í þinginu, hafði ráðherrann ekkert við hana að athuga og gat þess ekki þá, að
hann hefði sett menn til að athuga málið. Ef það hefur nú verið gert, er sýnilegt að
slík ráðstöfun hefur verið framkvæmd eftir að tillagan kom fram.

Nefndin sendi tillöguna Sambandi ísl. sveitarfélaga og borgarstjöranum í Reykja-
vík til umsagnar, og fylgir hér með umsögn þeirra aðila.

Minni hl. nefndarinnar mælir með, að tillagan verði samþykkt.

Alþingi, 27. maí 1957.

Björn Ólafsson,
frsm.

Jón Sigurðsson.

Fylgiskjal J.

SAMBANDtSLENZKRA SVEITARFÉLAGA Reykjavík, 19. febr. 1957.
Heiðrað bréf yðar, dags. 8. þ. m., ásamt tillögu til þingsályktunar Um breytingu

á innheimtu opinberra gjalda, sem nú liggur fyrir Alþingi, var lagt fyrir fund í
stjórn Sambands islenzkra sveitarfélaga 18.þ. m. og út af þVÍgerð eftirfarandi bókun,
sem samþykkt var með öllum atkvæðum:

"Stjórnin telur efni tillögunnar mjög athyglisvert og leggur til, að skipuð verði
milliþinganefnd til að undirbúa málið og verði þá Sambandi íslenzkra sveitarfélaga
gefinn kostur á að tilnefna mann í nefndina."

Til viðbótar skal þetta tekið fram:
Stjórn sambandsins hefur oft rætt þetta mál á fundum sínum, og formaður

sambandsins, Jónas Guðmundsson, og varaformaður þess, Tómas Jónsson borgar-
ritari, hafa báðir kynnt sér nokkuð þetta fyrirkomulag í Svíþjóð, en þar var það
tekið upp 1950,og er því nokkur reynsla fengin þar í landi.

ÞVí verður ekki í móti mælt, að það fyrirkomulag, sem þingsályktunartillagan
gerir ráð fyrir að taka upp, hefur marga kosti, sérstaklega í kaupstöðum og gagn-
vart launafólki yfirleitt. En hitt hefur og ómótmælanlega komið í ljós, að ýmis vand-
kvæði eru á um framkvæmdina, því að eftir á verður að fara fram uppgjör á við-
skiptum hvers gjaldþegns við sveitarfélagið og þar sem ein innheimtustofnun er -
eins og í Svíþjóð - einnig innbyrðis milli hennar og sveitarfélagsins. Flestir telja þó
þrátt fyrir vissa framkvæmdarörðugleika, að hið nýja fyrirkomulag sé til mikilla
bóta frá því, sem áður var.

Norðmenn eru nú að byrja að taka upp þetta fyrirkomulag, og hafa þeir vandað
mjög til alls undirbúnings og reynt að læra sem mest af reynslu Svía. Danir hafa enn
ekki tekið það upp.

Verði að því horfið hér á landi að taka þetta fyrirkomulag upp, þarf mjög að
vanda til alls undirbúnings, því að hér er um gerbreytingu að ræða frá því skipulagi,
sem nú tíðkast alls staðar á Íslandi, og alveg er fráleitt að hugsa sér, að slíkt stór-
mál sem þetta verði undirbúið fyrir Alþingi eða því ráðið til lykta, nema sveitarfé-
lögum landsins - sérstaklega bæjarfélögunum - verði gefinn kostur á að koma
sjónarmiðum sínum þar á framfæri.

Í Svíþjóð og Noregi eru það fyrst og fremst fulltrúar sveitarstjórnanna. sem
fjallað hafa um þetta mál, og eins ætti auðvitað að vera hér. Með því að setja milli-
þinganefnd í málið, þar sem sæti ættu fulltrúar frá sveitarfélögunum ásamt fulltrú-
um ríkisstjórnarinnar og Alþingis, mætti að líkindum undirbúa mál þetta sæmilega
á einu til tveimur árum.

Virðingarfyllst,
Jónas Guðmundsson.

~::'':;;'.
Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis, Alþingi, Reykjavík.
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Fylgiskjal II.

BORGARSTJÓRINN í REYKJAVíK Reykjavík, 25. marz 1957.
Á fundi bæjarráðs 22. þ. m. var gerð svofelld ályktun:
"Bæjarráð er því fylgjandi, að athugað verði nákvæmlega, hvort framkvæman-

legt sé og til bóta að innheimta persónuskatta jafnóðum og teknanna er aflað og
að sameina innheimtu slíkra skatta til ríkis og sveitarfélaga.

Borgarstjóra falið að senda Alþingi umsögn um till. til þál. á þskj. 132."
Bæjarráð hafði áður falið Tómasi Jónssyni borgarritara að láta í té umsögn um

tillöguna svo og tillögu um athugun á möguleikum til innheimtu útsvara af kaupi
jafnóðum og það fellur til útborgunar, sem flutt var í bæjarstjórn 17. jan. þ. á.

Er umsögn borgarritarans dags. 1. þ. m., og sendi ég eftirrit með bréfi þessu.

Gunnar Thoroddsen.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, Reykjavík.

Bæjarráð hefur falið mér til umsagnar tillögu, sem Óskar Hallgrímsson bæjar-
fulltrúi lagði fram á bæjarstjórnarfundi 17. janúar síðastl., svo hljóðandi:

"Bæjarstjórnin samþykkir að fela borgarstjóra og bæjarráði að láta fram fara
athugun á því, hvort ekki sé hagkvæmt, að greiðslu útsvara þeirra útsvarsgreiðenda,
sem laun taka, verði hagað þannig, að þessir aðilar inni greiðslur af hendi með jöfn-
um afborgunum, jafnóðum og laun þeirra falla til útborgunar."

Enn fremur tillögu til þingsályktunar um breytingu á innheimtu opinberra
gjalda, sem liggur fyrir sameinuðu Alþingi, þskj. 132, og hnígur mjög í sömu átt.

Ég er mjög á því, að ríkisstjórn og sveitarstjórnir, og þá einkum bæjarstjórn
Reykjavíkur, láti rannsaka, hvort æskilegt sé og framkvæmanlegt án mjög mikils
undirbúnings að breyta skattheimtunni í það horf, sem stefnt er að með tillög-
unum.

Ég teldi mjög til bóta fyrir sveitarfélög, að innheimta mætti persónuskattana
(útsvörin) með reglubundnari greiðslum en nú tíðkast, t. d. mánaðarlegum eða 10 af-
borgunum árlega. En ég tek skýrt fram, að ég á hér ekki einungis við skattheimtu af
kaupi launþega, heldur skattgreiðslu allra gjaldendanna. Núgildandi heimild til inn-
heimtu með allt að 10 greiðslum á ári, þar af 4 fyrir fram, áður en útsvarið er á lagt,
gefur sæmilega raun að því er tekur til fastra launþega, en verður síður við komið
með nægilega góðum árangri gagnvart öðrum gjaldendum.

Síðan árið 1943 hefur verið krafizt fyrirframgreiðslu hér í Reykjavík með gjald-
dögum marz-júní upp í útsvar gjaldársins, 50% af útsvari hvers gjaldanda næst-
liðið ár.

Í júnílok árin 1943-56 hafa innheimt útsvör numið 26.4% að meðaltali, miðað
við áætl. útsvör næsta fyrirfarandi árs.

Munar hér langmest um fyrirframgreiðslur fastra starfsmanna af launum, en
einnig töluvert um greiðslur frá gjaldendum, sem jafnan greiða útsvör sín að fullu,
þegar er niðurjöfnun lýkur.

Hins vegar vantar mikið á, að þetta séu fullnægjandi skil fyrir bæjarsjóðinn.
Það verður ljóst, þegar athugað er, að árið 1956 féllu í gjalddaga fyrirframgreiðslur
skv. ofanrituðu ca. 55 millj. og reyndar um 56 millj. miðað við álagninguna 1955, en
í júnílok voru greiddar aðeins rúmI. 30 millj. kr., eða um 27.5% af áætlun 1955, en
þó er það nokkru betra en meðaltalið.

því er mjög haldið fram, að það sé til hagsbóta bæði fyrir hið opinbera og gjald-
andann, að skattarnir séu inntir af höndum jafnóðum og teknanna er aflað, og er þá
að vísu jafnan átt við launþegana eina. Þetta er vissulega rétt, það sem það nær. En
erfiðleikarnir við framkvæmdir stafa fyrst og fremst af fyrirkomulaginu um stig-
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hækkandi skattlagningu, sem víða er ríkjandi og alveg allsráðandi hér: að segja .~~.:
bæði að því er tekur til ríkis skatta og útsvara.

ÞÓ má telja sennilegt, að nýja fyrirkomulagið yrði tiltölulega einfalt í meðför-
um við innheimtu skatta hjá launþegum, sem taka við föstum reglubundnum útborg-
unum árið um kring, en verður allt stirðara í meðförum, þegar eitthvað breytist í
þessu efni, en það mun vera mjög algengt.

Má og fullyrða, að það reynist óhemju mikið verkefni að reikna hina stighækk-
andi skatta (bæði til ríkis og sveita) eftir skattárið og bera saman við greiðslur
gjaldþegnsins á árinu. Í Svíþjóð varð sú reynslan, að útreikningunum var ekki lokið
fyrr en ári eftir að skattárinu lauk, og hafa stafað af því einu hvers kyns vandkvæði,
sum að vísu smávægileg, en hvimleið. ÞÓ hef ég fyrir satt, að í Svíþjóð (Gautahorg)
varð að byrja með því að stórauka starfsmannaliðið, er vinna skyldi að manntali,
álagningu og innheimtu skattanna, um leið og talið var fært að breyta skattheimt-
unni í þetta horf, að innheimta jafnóðum af tekjum.

Það má vel vera, að okkur tækist að gera málið eitthvað einfaldara en Svíum
tókst til að byrja með. Einmitt það atriði þyrfti nákvæmrar rannsóknar, með öðru.

Vitað er, að bæði Danir og Norðmenn hafa frá upphafi fylgzt mjög nákvæmlega
með því í Svíþjóð, hverja raun hin nýja skattheimta hefur gefið, en ekki horfið að
nýja fyrirkomulaginu fyrr en nú á þessu ári, að Norðmenn munu vera að taka það
upp, en hins vegar bíða Danir enn.

Hvað sem hér kann að verða gert, þá verði það gert að vandlega rannsökuðu
máli.

Eins og áður er að vikið, verður mönnum í sambandi við þetta málefni tíðrædd-
ast um skattheimtu hjá launþegum, hagræði, sem bæði þeir og hið opinbera mundi
hafa af breytingunni.

En þó að "launþegar" séu fjölmenn stétt eða fjölmennar stéttir, þá eru hinir og
fjölmargir, sem ekki geta talizt beinir "launþegar". Bændur til sveita og sjávar,
fjöldi iðnaðarmanna, kaupmanna og annarra smáatvinnurekenda, læknar, lögfræð-
ingar og prestar (svo að skilgreiningu St. G. St. sé haldið), eigendur alls konar véla
og tækja etc., etc.

Svo er allur sá fjöldi, sem að vísu tekur laun sem launþegar, en hefur tekjur af
ýmiss konar atvinnurekstri, ýmist sjálfir eða maki.

Loks eru þeir eiginlegu "atvinnurekendur", þ. e. a. s. þeir, sem hafa eitthvað
verulegt umleikis og "launþega" í þjónustu sinni, svo að teljandi sé. í þessum flokki
ber oft mest á félögum, en þó eru þar enn allmargir einstaklingar.

Allt eru þetta gjaldendur, skattgreiðendur, og veltur á miklu, að sæmileg lausn
verði fengin um greiðslufyrirkomulag skatta frá þessum aðilum, ekki síður en frá
óbreyttum launþegum, a. m. k. frá sjónarmiði sveitar- og bæjarfélaganna, sem hafa
því nær engar tekjur, aðrar en útsvörin.

Á tímum verðbreytinga, hækkandi verðlags, svo sem að undanförnu, má ætla,
að enn sé erfiðara en ella að gera fyrir fram, t. d. í byrjun skattárs, áætlanir um
greiðslur jafnóðum og tekna er aflað. Tel ég alveg víst, að undanfarin ár hefðu bak-
reikningar að loknu skattárinu orðið mjög algengir - og háir - hefði hið nýja
fyrirkomulag verið komið til framkvæmda.

Ef einhver hefði ímyndunarafl til að hugsa sér tíma lækkandi verðlags og lækk-
andi skatta, mætti hugsa sér, að umreikníngur að skattári loknu gæti leitt til endur-
greiðslu á ofborguðum sköttum, en ....

Ef nánari rannsókn þessara mála skyldi leiða í ljós, að verulega þyrfti að fjölga
starfsliði við álagningu og innheimtu skattanna, er sennilegt, að hagkvæmara þætti
að sameina innheimtu ríkis skatta og útsvara og reyndar allra persónulegra skatta.

Þykist ég vita, að sú yrði niðurstaðan, að nýja innheimtufyrirkomulagið hlyti
að leiða til sameiningar.

Margir telja og rétt, að stefna beri að sameiningunni, jafnvel þótt ekki þætti tíma-
bært að taka skattgreiðslurnar "jafnóðum og teknanna er aflað".

Í þessum sundurlausu athugasemdum er stiklað á stóru.
Aðalatriði þessa mál eru þau, að menn geri sér ljóst, að hér er um töluvert stór-

mál að ræða, sem krefst gaumgæfilegrar athugunar frá mörgum hliðum, ef von á
að verða um jákvæðan árangur.

Reykjavík, 1. marz 1957.
Virðingarfy lIst,
Tómas Jónsson.

Til bæjarráðsins, Reykjavik.
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