
Nd. 757. Nefndarálit [139. mál]
um frv. til laga um tekjuskatt og eignarskatt.

Frá 1. minni hl. fjárhagsnefndar.

í frumvarpi þessu eru ákvæði um mikla breytingu á framkvæmd skattamála.
Einnig um nokkra lækkun á félagasköttum. Þetta eru meginatriði frumvarpsins.

Ég flyt breytingartillögur við frv., og fer afstaða mín til málsins i heild eftir
því, hvort tilögur mínar verða samþykktar eða ekki.

Frumvarpið hefur þegar verið afgreitt i efri deild. Þar gaf Karl Kristjánsson,
1. þm. Norðurlandskjördæmis eystra, út nefndarálit um málið, á þingskjali 341.
í nál. hans er yfirlit um breytingar, sem gerðar voru á lögum um tekjuskatt á tíma-
bilinu 1950-1958. Á þeim árum voru sett lög um lækkun skatta á lágtekjum, sparifé
gert skattfrjálst, fiskimönnum veitt frádráttarhlunnindi og lækkaðar skattgreiðslur
hjóna, þegar bæði vinna fyrir skattskyldum tekjum. Á því tímabili var tekjuskatts-
viðauki hjá félögum felldur niður og stighækkun á tekjuskatti þeirra afnumin.
Félög greiða nú, samkv. lögum frá 1958, jafna skattaprósentu af skattskyldum tekj-
um, 25%. Í nefndaráliti Karls Kristjánssonar er einnig yfirlit um tekjuskatta fé-·
laga í 4 nágrannalöndum okkar. Af því sést, að tekjuskattur félaga til ríkisins er
hærri þar en hér á landi.

Við athugun á tekjuskattsgreiðslum félaga ber að líta á varasjóðsfrádráttinn,
sem þau njóta. Hlutafélög, önnur en útgerðarfélög, mega draga frá tekjum sínum
varasjóðstillag, sem nemur 20% af hreinum tekjum, áður en tekjuskatturinn er á
lagður. Hjá félögum, sem hafa sjávarútveg sem aðalatvinnurekstur, og félögum,
sem ekki úthluta varasjóði sínum við félagsslit, þ. e. a. s. hjá samvinnufélögum,
má varasjóðsfrádrátturinn nema % af hreinum tekjum. Varasjóðshlunnindin koma
fram í lækkun á tekjuskatti, svo að raunverulega er skatturinn nú, samkv. gild-
andi lögum, 20% af hreinum tekjum félaga, annarra en útgerðarfélaga. en 16%%
af hreinum tekjum útgerðarfélaga og samvinnufélaga. Til samanburðar við þessar
skattgreiðslur félaga má benda á, að tekjuskattur einstaklinga kemst upp i 25%,
þegar tekjurnar - umfram persónufrádráttinn -_. fara yfir 70 þús. kr., og upp í 30% af
tekjum yfir 90 þús. kr.

Ég tel rétt að láta varasjóðshlunnindi félaga haldast óbreytt. Útgerðarrekstur
er áhættusamur atvinnuvegur, en um leið þýðingarmikill, og sé ég ekki ástæðu til að
minnka skattfrjáls varasjóðstillög þeirra félaga, sem hafa sjávarútveg sem aðal-
atvinnurekstur, eins og lagt er til í frv. Þá legg ég einnig til, að varasjóðsfrá-
dráttur samvinnufélaga haldist óbreyttur, en verði ekki minnkaður,· eins og frv.
gerir ráð fyrir. Samvinnufélögin eru mjög frábrugðin öðrum félögum. Þau eru
opin félög, en hlutafélög lokuð. Varasjóðir samvinnufélaga eru óskiptilegir. Þeim
verður aldrei úthlutað til félagsmanna. En þátttakendur í hlutafélögum geta skipt
með sér varasjóðum þeirra, ef þau hætta störfum. Af þessum ástæðum tel ég sann-
gjarnt, að samvinnufélögin hafi hér eftir sem áður rýmri heimild til skattfrjálsra
varasjóðsframlaga en hlutafélögin. í sambandi við skattgreiðslur félaga má einnig
benda á, að ný ákvæði í frv. um útgáfu jöfnunarhlutabréfa geta ekki komið sam-
vinnufélögum að gagni eins og hlutafélögum.



Í nágrannalöndum okkar, Danmörku, Noregi og Svíþjóð, gilda sérstakar reglur
um skattgreiðslur samvinnufélaga, og samkvæmt þeim greiða þau lægri skatta en
hlutafélög. Þannig er sérstaða samvinnufélaga viðurkennd í þeim löndum.

Þegar ríkisstjórnin lagði fyrir Alþingi frumvarp sitt um efnahagsmál snemma
árs 1960, lét hún þess getið, að hún ætlaði að beita sér fyrir afnámi tekjuskatts
á "almennum launatekjum". Síðar á sama þingi bar hún fram frumvarp um breyt-
ingar á tekjuskaUslögunum, og var það samþykkt. Í athugasemdum með frv. var
sagt, að með þeirri lagabreytingu væri uppfyllt fyrirheitið um afnám tekjuskatts
á "almennar tekjur". - Síðan þetta gerðist hafa ráðherrar og stuðningsmenn þeirra
oft sagt söguna um afnám skattsins á "almennar launatekjur". Í ræðum og blaða-
greinum hefur sagan verið flutt upp aftur og aftur. Og enn sagði fjármálaráðherra
söguna Í báðum deildum Alþingis í vetur, í framsöguræðum sínum um frumvarpið,
sem hér liggur fyrir.

En það er eftirtektarvert, að þegar málsvarar ríkisstjórnarinnar og flokka
hennar segja söguna um skattana og "almennu launatekjurnar", þá sleppa þeir
alltaf langstærsta og áhrifaríkasta þættinum ill' sögunni. Það er stóri kapitulinn
um söluskattana og tollana, sem hafa meira en tvöfaldazt á valdatíma núverandi
stjórnar.

Samkvæmt ríkisreikningi 1959 var tekju- og eignarskatturinn þá um 162 millj.
kr. Á fjárlögum fyrir 1962 er skatturinn áætlaður 95 millj. kr. Lækkunin er því um
67 tnillj. kr. Árið 1959 voru tekjur ríkissjóðs af gjöldum á vörur, þ. e. tollar og
söluskattur, um 520 millj. kr., samkv. ríkisreikningi, en á fjárlögum 1962 eru þessar
álögur áætlaðar 1228 millj. kr. Hækkunin er þannig 708 millj. kr., eða 10--11 sinnum
meiri en lækkunin á tekjuskattinum.

Tollar á vörum, innflutningsgjöld og söluskattur, leggjast allt öðruvísi á gjald-
endur en tekjuskatturinn. Tekjuskattur er hæstur hjá þeim, sem hafa mestar tekjur.
Í nál. um frv. um breyt. á skattalögunum Í apríl 1960 (Alþt. 1959, A. 288) var birtur
útreikningur um áhrif breytingarinnar, sem sýndi, að hjón með 2 börn á framfæri
og 50 þús. kr. nettótekjur fengu felldan niður tekjuskatt að upphæð 343 kr., en
hjón með 2 börn á framfæri og 150 þús. kr. neUótekjur fengu lækkun á tekjuskatti,
sem nam 14376 kr. Má hér af sjá, hverjir höfðu mestan hagnað af lækkun tekju-
skattsins. Sú lækkun var ekki fyrst og fremst gerð fyrir mennina með "almennar
launatekjur", heldur fyrir þá tekjuhærri.

Tollar og söluskattar eru hins vegar ekki miðaðir við tekjur manna, heldur
við vörukaup, og leggjast því þungt á stórar fjölskyldur. Þeir leggjast á allt, sem
þarf til fæðis og klæða, svo og á aðrar nauðsynjar. Og alltaf er verið að hækka
neyzluskattana. Nýmjólk er eina fæðutegundin, sem hefur verið undanþegin sölu-
skatti, en nú er ríkisstjórnin að beita sér fyrir lagasetningu, sem m. a. felur í sér
skatt á þann drykk.

Mennirnir með "almennu launatekjurnar" fengu lítið í sinn hlut af lækkun
tekjuskattsins. En þeir fá að bera sinn hluta af þeim stórkostlegu hækkunum, sem
orðið hafa á tollum og sölusköttum.

Ríkísskattar á menn, sem hafa "almennar launatekjur", hafa meira en tvö-
faldazt á valdatíma núverandi ríkisstjórnar.

Ég tel ekki ástæðu til að breyta ákvæðunum um varasjóðsfrádráU eða lækka
skattaprósentuna hjá félögunum. Það mun leiða til enn meiri hækkunar á tollum
og sölusköttum. sem þegar hafa verið hækkaðir svo gífurlega sem að framan
greinir og hvíla ákaflega þungt á almenningi.

Ég flyt því breytingartillögur við frv. um, að félagaskatturinn verði óbreyttur
og einnig varasjóðsfrádrátturinn.

Þá flyt ég brtt. um, að V.-VII. kafli frv. falli niður. Í þeim köflum er lagt til,
að skattanefndirnar verði lagðar niður, en skattstjórum í stórum umdæmum falin
störf þeirra. Ég tel þetta vafasama breytingu að ýmsu leyti, og þyrfti nánari at-
hugun, áður en að því ráði verður horfið.

Breytingartillögur mínar eru á sérstöku þingskjali.

Alþingi, 13. apríl 1962.
Skúli Guðmundsson.


