
sþ. 134. Tillaga til þingsályktunar [88. mál]
um virðisaukaskatt í stað söluskatts á síðasta stigi viðskipta.

(Lögð fyrir Alþingi á 102. löggjafarþingi 1979-80.)

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hefja nú þegar undirbúning að upp-
töku virðisaukaskatts er komi í stað söluskatts á síðasta stigi viðskipta og leggist
á allar vörur og þjónustu. Undirbúningur málsins miðist við, að frumvarp til laga
um virðisaukaskatt verði lagt fyrir Alþingi þegar á næsta hausti og stefnt verði
að því að frumvarpið nái afgreiðslu á því þingi þannig að 1. janúar 1982 leysi virðis-
aukaskattur núverandi söluskatt af hólmi.

Greinargerð.
Upptaka virðisaukaskatts hefur lengi verið til umræðu hér á landi. Hófst hún

fyrst Í kjölfar ákvörðunar ríkja Efnahagsbandalags Evrópu árið 1967 um að sam-
ræma neysluskattskerfi bandalagsríkjanna með upptöku virðisaukaskatts. Urðu á
árunum 1967 til 1973 verulegar breytingar í þessum efnum í Evrópu þar sem fjöl-
margar þjóðir bæði innan og utan EBE tóku upp virðisaukaskatt í stað eldri neyslu-
skattskerfa. Í októbermánuði 1969 skrifaði Jón Sigurðsson stutta greinargerð fyrir
fjármálaráðuneytið um kosti og galla virðisaukaskatts. Í framhaldi af þeirri greinar-
gerð samdi Jón einnig að beiðni ráðuneytisins ýtarlegrí skýrslu um virðisauka-
skatt, kosti hans, galla og helstu framkvæmdaatriði. Vann Ólafur Davíðsson ásamt
Jóni að samningu þessarar skýrslu sem afhent var ráðherra í aprilmánuði 1971. 1
janúar 1975 fól fjármálaráðherra vinnuhóp að semja greinargerð um þetta sama efni.
Voru Í hópnum þrír menn, þeir Þorsteinn Geirsson, Gamalíel Sveinsson og Ólafur
Nilsson. Skilaði hópurinn Í maímánuði 1975 viðamikilli greinargerð um virðisauka-
skatt sem síðan var útgefin af fjármálaráðuneytinu. Er í þessari greinargerð að
finna umfjöllun um flest þau atriði er máli skipta við upptöku virðisaukaskatts,
bæði úttekt á þágildandi neysluskattlagningu og almenna lýsingu á virðisauka-
skatti og umræðu um framkvæmd og áhrif einstakra þátta hans hér á landi.

Virðisaukaskattur er innheimtur á öllum viðskiptastigum. Hann veldur þó ekki
margsköttun vegna þeirrar grundvallarreglu kerfisins að allur skattur, sem fyrir-
tæki greiða við kaup á aðföngum, er dreginn frá innheimtum skatti þeirra af sölu.
Í þessu felst það aðaleinkenni virðisaukaskattsins að skatturinn leggst aðeins einu
sinni á Sama verðmæti, hversu oft sem það gengur milli viðskiptastiga. Hann verður
því hlutlaus gagnvart hinu endanlega söluverði vöru og þjónustu og er það aðal-
kostur hans.

Virðisaukaskattur er ekki innheimtur af útflutningi og útflutningsfyrirtæki og
fyrirtæki er keppa á innanlandsmarkaði bera ekki virðisaukaskatt af aðföngum
sínum en hjá því verður ekki komist að öllu leyti í söluskattskerfi. Upptaka virðis-
aukaskatts mun því án efa bæta samkeppnisáðstöðu útflutningsatvinnuveganna sem
og þeirra innlendra atvinnugreina er keppa við erlenda framleiðslu á innanlands-
markaði.

Önnur veigamikil rök fyrir upptöku virðisaukaskatts er sú nauðsyn sem er á
að bæta núverandi neysluskattskerfi en það er orðið svo götótt og erfitt í fram-
kvæmd að hæpið er i meira lagi að byggja innheimtu stærsta skattstofns ríkissjóðs
á því. Hinar fjölmörgu undanþágur sem smám saman hafa verið gerðar frá sölu-
skattsskyldu eru að meginstefnu tvíþættar. Annars vegar hafa þær stefnt að þvi að
undanþiggja sem mest af aðföngum framleiðsluatvinnuveganna skattinum og hefur
þannig verið reynt að bæta samkeppnisáðstöðu íslenskra fyrirtækja. Þessar undan-
þágur, sem þó hafa ekki náð samkeppnisjöfnunartilgangi sínum að fullu, verða
óþarfar Í virðisaukaskattskerfi. Hin megintegund söluskattsundanþága varðar vöru
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og þjónustu sem með einhverjum hætti hefur verið talin nauðsynlegri, æskilegri
eða nytsamari en aðrar tegundir vöru og þjónustu og því ekki eins eðlilegur skatt-
stofn. Þannig hafa matvæli og fjölmargar aðrar neysluvörur smám saman verið
undanþegnar skattinum. Hefur tilgangurinn bak við þessar undanþágur verið marg-
víslegur, t. d. að hemja vísítöluhækkanir. vega upp óvenjulega hækkun á tiltekinni
vörutegund, að hafa áhrif á neysluval o. s. frv. Samanlagt eru þessar tegundir af
undanþágum orðnar svo víðtækar að segja má uð söluskatturinn hafi breytt um
eðli frá því að vera almennur neysluskattur yfir í að vera sérskattur á munaðarvöru.

Virðisaukaskattskerfið leysir ekki á nokkurn hátt þær "þarfir" sem þessum
flokki undanþága er ætlað að mæta. Hins vegar er virðisaukaskattskerfið nánast
alveg óhugsandi í framkvæmd með svo víðtækum undanþágum. Ákvörðun um upp-
töku virðisaukaskatts þarf því nauðsynlega að fylgja ákvörðun um að víkka skatt-
skyldusviðið að þessu leyti og fella niður allar undanþágur af þessu tagi. Þannig
má fá heil steypt neysluskattskerfi í stað hins veika söluskattskerfis sem nú er
byggt á og breytingin myndi þannig leiða til einföldunar og aukins skýrleika í allri
framkvæmd.

Virðisaukaskattur yrði innheimtur hjá mun fleiri aðilum en söluskatturinn er
nú. Þetta hefur bæði kosti og galla í för með sér. Kostirnir eru þeir að áhætta ríkis-
sjóðs af skattheimtunni dreifist á fleiri aðila en nú er, en hins vegar er það megin-
ókostur virðisaukaskattkerfisins að fjölmörg fyrirtæki sem ekki innheimta sölu-
skatt yrðu að innheimta og gera skil á virðisaukaskatti. Að öllu samanlögðu verður
að telja að virðisaukaskattur hafi svo yfirgnæfandi kosti umfram söluskatt að stefna
beri að upptöku hans eins fljótt og kostur er.

Breytingin á söluskatti ii síðasta stigi viðskipta yfir í virðisaukaskatt hefur oft
komið til umræðu og eins og að framan segir er búið að fjalla allmikið um hann
í röskun áratug. Margsinnis hefur komið fram bæði á Alþingi og hjá ríkisstjórnum,
að áhugi er fyrir þeirri kerfisbreytingu á neysluskattheimtu sem upptaka virðis-
aukaskatts myndi hafa í för með sér. Eftir Því sem betur hefur komið í ljós hversu
miklir gallar eru samfara innheimtu söluskatts á síðasta stigi viðskipta hefur nauð-
syn þessarar kerfisbreytingar aukist. Fyllilega er því tímabært að ákvörðun um
kerfisbreytinguna verði tekin og er eðlilegast að Alþingi geri það með þeim hætti,
sem hér er lagt til. Þá liggur fyrir vilji Alþingis til þess að ríkisstjórn hefjist handa
um allan undirbúning, þ. á m. samningu frumvarps um virðisaukaskatt, sem óhjá-
kvæmilega hlýtur að taka nokkurn tíma. Endanlega ákvörðun tæki svo Alþingi með
afgreiðslu frumvarpsins. Sérstaklega hefur verið athugað hvernig eðlilegast væri að
standa að slíkum undirbúningi og er niðurstaðan sú, sem hér greinir:

Virðisaukaskattur þarf töluverðan undirbúning eigi vel að takast til um fram-
kvæmd hans. Við mat á þeim tíma sem þarf til upptöku skattsins er einnig óhjá-
kvæmilegt að taka tillit til þess að skattkerfið, stjórnendur þess og starfsmenn, þurfa
á árinu 1980 að annast í fyrsta sinn álagningu samkvæmt gerbreyttum lögum um
tekju- og eignarskatt og má raunar ætla að tvö til fjögur ár taki að koma fram-
kvæmd þeirra í það horf að vinnuálag skattkerfisstarfsmanna verði eðlilegt. Við
þessar aðstæður virðist því vera að bera í bakkafullan lækinn að bæta alveg á
næstnnni við verulegum nýjum verkefnum. t ljósi þessara aðstæðna væri eflaust
varlegast að stefna ekki að upptöku virðisaukaskatts fyrr en 1. janúar 1983 eða
1984. Með markvissum undirbúningi ætti þó að vera óþarft að bíða lengur en til
1. janúar 1982 með kerfisbreytinguna.

Samning frumvarps þyrfti að geta hafist í febrúarmánuði n. k. Yrði það verk
falið hópi embættismanna er velja þyrfti frá hinum ýmsu stofnunum sem aðstoð
gætu veitt við starfið, auk þess sem æskilegt væri að einhver þeirra er áður hafa
unnið að málinu eigi sæti í hópnum. Ennfremur þyrfti að ráða einn til tvo fasta
starfsmenn til verksins í 6 til 10 mánuði er unnið gætu að málinu í heild og ein-
stökum þáttum þess. Vinnuhópurinn skipulegði verkið, legði starfsmönnum línur og
yfirfæri störf þeirra, jafnframt því sem einstakir menn í hópnum ynnu auðvitað
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verulega hluta verksins. Vinnuhópur þessi þyrfti að skila fullbúnu frumvarpi síðla
árs 1980,þannig að honum gæfust 7 til 10 mánuðir til starfsins. Frumvarpið þyrfti
að leggja fyrir Alþingi í október eða nóvember 1980 og er ekki óeðlilegt að ætla
að afgreiðsla slíks stórmáls tæki 4 til 6 mánuði í þinginu. Hljóti málið þá stuðn-
ing ætti að vera unnt að afgreiða það sem lög á vormánuðum 1981.Eftir að lögin
hefðu öðlast gildi hæfist lokaundirbúningur að framkvæmd þeirra, sem æskilegast
er að yrði í höndum embættis ríkisskattstjóra. Gæfust nálega 8 mánuðir til þess
starfs, sem að vísu er stuttur tími en ætti að nægja ef embættinu yrði gert kleift að
ráða einn til tvo aðstoðarmenn í 6 til 12 mánuði. Væri ekki óeðlilegt að starfsmaður
eða starfsmenn þeir er væru vinnuhóp til aðstoðar við samningu frumvarps héldu
áfram störfum við undirbúning framkvæmdar undir stjórn ríkisskattstjóraernbætt-
isins.
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