
Nd. 558. Frumvarp til laga [272. mál]
um hátekjuskatt.

Flm.: Árni Gunnarsson, Vilmundur Gylfason,
Bjarni Guðnason, Gunnlaugur Stefánsson, Jóhanna Sigurðardóttir.

1. gr.
Fari launatekjur einstaklings yfir 12 milljónir kr. á ársgrundvelli, skal inn-

heimta sérstakan hátekjuskatt, sem nemur 85 af hundraði af þeim tekjum sem eru
umfram 1 milljón króna á mánuði.

2. gr.
Þennan sérstaka hátekjuskatt skal innheimta mánaðarlega, þannig að ef tekjur

fara yfir 1 milljón kr. á mánuði skal vinnuveitanda skylt að halda eftir 85 af hundraði
af því, sem er umfram 1 milljón kr., og leggja það inn á sérstakan reikning ríkis-
sjóðs. Nái tekjur launþega, sem áður hefur greitt þennan skatt, ekki einni milljón
króna á mánuði síðar á tímabilinu, skal endurgreiða honum af sama reikningi.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frá því Alþingi samþykkti frumvarp til laga um viðnám gegn verðbólgu liðu
ekki nema nokkrir dagar þar til launahlið frumvarpsins tók að riðlast. Í því sam-
bandi má nefna samninga Flugleiða hf. við hóp flugmanna og lyktir þess máls. Án
tillits til þess, hvaða skoðanir menn kunna að hafa á hátekjum eins og þeim sem
hér um ræðir, má ljóst vera, að samningar af þessu tagi kunna að leiða til skriðu
peningalaunahækkana, bæði hjá áðurnefndu fyrirtæki og hjá fjölmörgum stéttum
öðrum í þjóðfélaginu. Líklegar afleiðingar eru, að launahlið efnahagsfrumvarpsins
standist ekki, verðbólgumarkmiðin verði að engu gerð og allt þjóðfélagið gjaldi
fyrir dýru verði.

Flutningsmenn þessa frumvarps hafa kannað möguleika á lagasetningu um
frestun launahækkana í samningum Flugleiða hf. og flugmanna. Sú leið er talin
ófær eða iIlfær, einkum vegna afturvirkni slíkra laga. Sérstakur hátekjuskaUur hef-
ur þá kosti fram yfir aðrar leiðir, að hann nær til þeirra hópa í þjóðfélaginu, sem
miklar tekjur hafa. Hann er því almenn regla.

Í þessu frumvarpi er lagt til, að á verði lagður sérstakur hátekjuskattur, er komi
í stað almennra tekjuskatta, og hann innheimtur með staðgreiðslukerfi. Gallinn við



þessa aðferð er auðvitað sá, að lögin ná ekki til þeirra einstaklinga í þjóðfélaginu,
sem hafa haft aðstæður til að "skammta" sér skatta á löglegan eða ólöglegan hátt.
Engu að síður er það álit flutningsmanna, miðað við ríkjandi aðstæður á launa-
markaði, að löggjafanum beri að grípa inn í í jöfnunarskyni, svo og til að hamla
gegn verðbólguþróun, sem nýtt launaskrið mundi hafa í för með sér.

Minna má á þingsályktunartillögu þingmanna Alþýðuflokksins, sem gerir ráð
fyrir afnámi tekjuskatts af almennum launatekjum. Þess er fastlega að vænta, að
sú þingsályktunartillaga verði samþykkt nú fyrir þinglok. Þar er gert ráð fyrir að
tekjuskattur sé afnuminn af almennum launatekjum, sem eru skilgreindar svo,
að þær séu tvöfaldar meðaltekjur verkamanna, sjómanna og iðnaðarmanna. Þetta
er yfirlýst stefna Alþýðuflokksins. Það breytir ekki hinu, að þegar laun eru orðin
óheyrilega há þykir full ástæða til að skattleggja þau mikið í því skyni' að koma á
jöfnuði og jafnvægi í þjóðfélaginu.


