
Nd. 152. Frumvarp til laga [lOl. mál]
um breyting á lögum nr. 40 18. maí 1978 um tekjuskatt og eignarskatt.

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

1. gr.
Í stað ,,250000 kr." í 2. málslið 3. tl. B-liðs 30. gr. laganna komi: 413000 kr.

og í stað ,,500000 kr." í sama málslið komi: 826000 kr.
Í stað ,,1600 kr." í 1. málslið 1. mgr. 1. tl. e-liðs 30. gr. laganna komi: 2700 kr.
Í stað ,,260000 kr." í 2. málslið 3. tl. e-liðs 30. gr. laganna komi: 430000 kr.
Í stað ,,185000 kr." í 2. málslið 4. tl. e-liðs 30. gr. laganna komi: 306 000 kr.
Í stað ,,40000 kr." í 2. málslið 3. tl. D-liðs 30. gr. laganna komi: 66000 kr.
Í stað ,.5000 kr." í 2. tl. E-liðs 30. gr. laganna komi: 10000 kr.

2. gr.
Í stað ,,200000 kr." í 2. mgr. 40. gr. laganna komi: 330000 kr.

3. gr.
67. gr. laganna orðist svo:
Tekjuskattur manna, sem skattskyldir eru skv. 1. gr. og hafa verið heimilis-

fastir hér á landi allt tekjuárið, skal reiknast af tekjuskattsstofni þeirra skv. 1. og
3. tl. 62. gr. sem hér segir:

Af fyrstu 2500000 kr. tekjuskattsstofni reiknast 15%. af næstu 3500000 kr. af
tekjuskattsstofni reiknast 30% en af tekjuskattsstofni yfir 6000000 kr. reiknast 50%.
Frá þeirri fjárhæð skal síðan dreginn persónuafsláttur skv. 68. gr. Sú fjárhæð sem
þannig fæst telst tekjuskattur ársins.

Tekjuskattur af þeim tekjum barna sem um ræðir í 2. mgr. 65. gr. skal vera 7%
af tekjuskattsstofni og skal barn ekki njóta persónuafsláttar.

4. gr.
68. gr. laganna orðist svo:
Persónuafsláttur manna sem um ræðir í 1. mgr. 67. gr. skal vera 400 000 kr.
Nemi persónuafsláttur skv. 1. mgr. hærri fjárhæð en reiknaður skattur af tekju-

skattsstofni skv. 1. málsl. 1. mgr. 67. gr. skal ríkissjóður leggja fram fé sem nemur
allt að þeim mun og skal því ráðstafað fyrir hvern mann til að greiða sjúkratrygg-
ingargjald hans á gjaldárinu og því sem þá kann að vera óráðstafað til greiðslu
útsvars hans á gjaldárinu. Sá persónuafsláttur sem enn er óráðstafað fellur niður
nema um sé að ræða óráðstafaðan persónuafslátt annars hjóna sem skattlagt er
samkvæmt ákvæðum 63. gr. og skal þá þessi óráðstafaði hluti persónuafsláttar
makans dragast frá reiknuðum skatti hins makans. Nemi þannig ákvarðaður per-
sónuafsláttur síðarnefnda makans í heild hærri fjárhæð en reiknaður skattur af
tekjuskattsstofni hans skv. 1. málsl. 1. mgr. 67. gr. skal ríkissjóður leggja fram fé
sem nemur allt að þeim mun til að greiða sjúkratryggingargjald og útsvar hans á
gjaldárinu. Sá hluti persónuafsláttar sem þá verður enn óráðstafað fellur niður.
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5. gr.
1. mgr. 69. gr. laganna orðist svo:
Með hverju barni innan 16 ára aldurs á tekjuárinu, sem heimilisfast er hér á

landi og er á framfæri þeirra manna sem skattskyldir eru skv. 1. gr., skal ríkissjóður
greiða barnabætur til framfæranda barnsins. Barnabætur skulu nema 140000 kr.
með fyrsta barni en 215000 kr. með hverju barni umfram eitt. Fyrir börn yngri
en 7 ára á tekjuárinu skulu barnabætur vera 55000 kr. hærri. Barnabætur með
börnum einstæðra foreldra skulu þó ætið vera 270 000 kr. með hverju barni. Búi
foreldrar barns saman í óvígðri sambúð skal hvorugt þeirra teljast einstætt foreldri
í þessu sambandi.

6. gr.
Í stað ,,25%" í 1. málslið 1. mgr. 2. tl. 71. gr. komi: 35%.
Í stað ,,15%" í 2. mgr. 2. tl. 71. gr. komi: 20%.

7. gr.
72. gr. laganna orðist svo:
Tekjuskattur lögaðila, sbr. 2. gr., skal vera 65% af tekjuskattsstofni, sbr. 2. tl.

62. gr.

8. gr.
83. gr. laganna orðist svo:
Eignarskattur manna reiknast þannig:
Af fyrstu 17000000 kr. eignarskattsstofns greiðist enginn skattur. Af þeim hluta

eignarskattsstofns sem umfram er greiðist 1,2%.

9. gr.
84. gr. laganna orðist svo:
Eignarskattur lögaðila, sbr. 2. gr., og þeirra aðila sem takmarkaða skattskyldu

bera, sbr. 3. gr., skal vera 1,2% af eignarskattsstofni.

10. gr.
116. gr. laganna orðist svo:
Skylt er að hækka eða lækka fjárhæðir, sem um ræðir í 3. tl. B-liðs, 1., 3. og 4.

tl. e-liðs, 3. tl. D-liðs og 2. tl. E-liðs 1. mgr. 30. gr., 2. mgr. 40. gr., 2. mgr. 44. gr.,
1. mgr. 67. gr., 68. gr., 69. gr. og 83. gr., í samræmi við skattvísitölu sem ákveðin
skal í fjárlögum ár hvert, í fyrsta sinn í fjárlögum fyrir árið 1981.

11. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu tekju- og

eignarskatts á árinu 1980 vegna tekna ársins 1979 og eigna í lok þess árs.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með frumvarpi þessu er lagt til að tekjuskattur af almennum launatekjum

meðalfjölskyldu, eins og nánar er skilgreint hér á eftir, verði felldur niður í
tveimur áföngum á þessu og næsta ári. Frumvarpið gerir ráð fyrir þvi, að
þetta verði gert með ákvörðun skattstiga þannig, að árið 1980 verði tekju-
skattur lækkaður um rúmlega 7 milljarða króna frá áætlun í fjárlagafrumvarpi
fyrrverandi ríkisstjórnar og þeirri lækkun verði þannig hagað, að hún komi
þeim mest til góða sem lágar tekjur hafa svo og einstökum hópum, svo sem
eins og einstæðum foreldrum, sem eiga erfiðum aðstæðum að mæta, en gild-
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andi lög nr. 40 frá 1978 um tekjuskatt og eignarskatt hefðu ella falið i sér
nokkrar skattahækkanir hjá þeim.

Ætlunin er að síðara skrefið til niðurfellingar tekjuskatts af almennum
launatekjum meðalfjölskyldu verði svo stigið á næsta ári með einfaldri breyt-
ingu á neðsta skattþrepinu í frumvarpi þessu.
Þegar frumvarp til laga um tekjuskatt og eignarskatt var lagt fyrir Alþingi á

árinu 1978 fylgdi því frumvarp til laga um staðgreiðslu opinberra gjalda. Sem al-
kunna er náði tekjuskattsfrumvarpið fram að ganga og varð að lögum nr. 40/1978
en staðgreiðslufrumvarpið dagaði uppi í meðförum þingsins. Skattstigar og aðrir
þættir álagningarkerfis laga nr. 40/1978 voru engu að síður samþykktir óbreyttir frá
frumvarpinu, en þeir voru sniðnir að staðgreiðslu opinberra gjalda. Af þessum
sökum og vegna verðbólguþróunar að undanförnu er óhjákvæmilegt að endurskoða
þetta álagningarkerfi.

Með frumvarpi til fjárlaga sem fjármálaráðherra lagði fram i desember s.l. var
gert ráð fyrir að innheimtur tekjuskattur á árinu 1980 lækkaði um 7,2 milljarða
kr. frá áætlun fyrra fjárlagafrumvarps fyrir árið 1980. Jafnframt var því lýst yfir
að ætlunin væri að beita þessari lækkun fyrst og fremst til að lækka skatta þeirra
einstaklinga sem lægstar hafa tekjur.

Frumvarpi þessu er ætlað að ná þessu marki en jafnframt að vera fyrri áfangi
á þeirri leið að fella niður tekjuskatt til ríkissjóðs á almennar launatekjur. Þessi
breyting svo og síðari áfangi tekur nær einungis ti] upphæða og hlutfalla í álagn-
ingarkerfi laga nr. 40/1978 en breytir að litlu leyti grundvallaratriðum kerfisins.
Þannig eru t. d. áfram þrjú skatthlutföll í skattstiga einstaklinga í frumvarpi þessu.
Áfram er reiknað með nær óbreyttum reglum um millifærslu ónýtts persónuafsláttar
milli hjóna, svo og því, að ónýttur persónuafsláttur skuli nýtast til greiðslu útsvars,
og að greiða beri hærri barnabætur með börnum undir skólaskyldualdri en með
öðrum börnum. Einnig er haldið þeirri reglu að veita einstæðum foreldrum skatta-
létti í formi hækkaðra barnabóta, en fyrirkomulagi þessu er þó að nokkru breytt
frá lögum nr. 40/1978, og hefur þessi breyting í för með sér aukna ivilnun til ein-
stæðra foreldra.

Skattstigi tekjuskatts einstaklinga er sem hér segir samkvæmt tillögum þessum:
Af fyrstu 2,5 m.kr. tekjuskattsstofni greiðist 15%, af næstu 3,5 m.kr. tekjustofni

30%, en 50% af því sem umfram er 6 m.kr. tekjustofn. Skattafsláttur frá reiknuðum
skatti verði 400 þús. kr. Sami skattstigi og skattafsláttur gildir fyrir einhleyping
og fyrir hvort hjóna.

Munur milli hæsta og lægsta skatthlutfalls er hér meiri en lög nr. 40/1978 gefa
tilefni til. Raunar einnig meiri en var við álagningu tekjuskatts á árinu 1979 en
þetta er gert í því skyni að nýta það svigrúm sem fjárlagafrumvarp gefur til skatt-
lækkunar, fyrst og fremst til hagsbóta þeim tekjulægstu og um leið til eins mikillar
hækkunar skattfrelsismarka tekjuskatts til ríkisins og mögulegt er. Jafnframt dregur
þessi breyting úr þeirri verulegu aukningu á millifærslu ónýtts persónuafsláttar upp
i útsvar sem ella hefði leitt af ákvæðum laga nr. 40/1978. Önnur afleiðing þessa
er sú, að með þessu skapast aukinn hvati til að hjón afli bæði tekna. Hafi t. d. annar
maki tekjur yfir 6 m.kr. markinu en hinn engar þyrfti samkvæmt þessum tillögum
að gjalda 50% af tekjum í skatt hjá því hjóna, sem tekjuauka hefði umfram fyrr-
nefndar 6 m.kr., en einungis 15% af fyrstu tekjum þess sem áður var tekjulaus.

Barnabætur eru samkvæmt tíllögunum 140 þús. kr. með fyrsta barni en 215
þús. kr. með hverju barni umfram eitt. Barnabætur með börnum yngri en 7 ára
skulu vera 55 þús. kr. hærri. Einstæð foreldri skulu ætíð njóta hæstu barnabóta
eða 270 þús. kr. með hverju barni. Barnabætur þessar eru um 10% hærri en beinn
framreikningur á tölum laga nr. 40/1978 gefur tilefni til. Breyting er hér gerð á
sérstökum barnabótum til einstæðra foreldra frá ákvæðum laga nr. 40/1978, en þar
var mælt fyrir um að barnabætur með börnum einstæðra foreldra skyldu vera 40%

3



hærri en barnabætur með öðrum börnum. Ákvæði laga nr. 40/1978 olli mikilli röskun
á skattbyrði einstæðra foreldra innbyrðis, þótt skattbyrði hópsins í heild breyttist
ekki mjög mikið og þá heldur til lækkunar. Það fyrirkomulag, sem hér er lagt til,
dregur úr þessari röskun.

Eins og áður sagði eru breytingartillögur þessa frumvarps hugsaðar sem fyrri
áfangi á þeirri braut að fella niður tekjuskatt til ríkisins hjá almennum launþega-
fjölskyldum, en það skref mætti stíga til fulls á árinu 1981.

Samkvæmt áætlun Þjóðhagsstofnunar námu meðaltekjur heimila kvæntra verka-
manna nálægt 6,7 m.kr. á árinu 1979, meðaltekjur iðnaðarmannaheimila 7,5 m.kr.
en meðaltekjur sjómannaheimila nálægt 9 m.kr. á sama ári. Hér er gengið út frá þvi
að meðallaunþegafjölskyldan hafi haft 7 m.kr. tekjur á árinu 1979 og að tekjuöflunin
skiptist þannig milli hjónanna að annað þeirra hafi aflað 5 m.kr, en hitt 2 m.kr.
Þessi tekjuskipting er lauslega áætluð. Þá er reiknað með að þessi fjölskylda hafi
fyrir tveimur börnum að sjá og sé annað þeirra á skólaskyldualdri. Sé gert ráð
fyrir að fjölskylda þessi hafi haft það lítil vaxtagjöld að henni sé hagstætt að nota
10% lágmarksfrádráttinn mundi samanlagður tekjuskattur hjónanna að viðbættu
sjúkratryggingargjaldi (samkvæmt frumvarpi sem liggur um það efni fyrir Alþingi)
en að frádregnum barnabótum nema samkvæmt tillögum þessa frumvarps 176 þús.
kr. á gjaldárinu 1980. Annan áfanga umræddrar skattalækkunar mætti framkvæma
með þeirri einu breytingu á álagningarkerfi þessa frumvarps að hækka neðsta skatt-
þrepið úr 2,5 m.kr. upp í 3,5 m.kr, Þessi breyting mundi leiða til að ofangreind
fjölskylda yrði skattlaus til ríkissjóðs. Að sjálfsögðu ber að hafa það í huga að
hér er um dæmi að ræða. Þannig myndi t. d. fjölskylda sem hefði hærri vaxta-
greiðslur, fleiri börn á framfæri eða jafnari tekjuskiptingu milli hjóna geta haft
meiri tekjur án skattgreiðslna til ríkissjóðs en sú fjölskylda sem tekin var sem
dæmi að framan. Á hinn bóginn mætti nefna að barnlaus fjölskylda, þar sem aðeins
annað hjónanna aflaði framangreindra tekna, yrði ekki skattlaus við þessi tekju-
mörk. Með þessum síðari áfanga yrði þannig að því stefnt að dæmigerð meðal-
launþegafjölskylda verði skattlaus til ríkissjóðs, enda þótt þar með sé ekki sagt að
allir almennir launþegar verði skattlausir. Þar á meðal er ljóst að einhleypingur með
framangreindar tekjur mundi að jafnaði greiða allnokkurn skatt einnig eftir síðari
áfanga breytinganna. Jafnframt er ljóst að í slíku kerfi myndu fjölmargir almennir
launþegar ekki einungis vera skattlausir til ríkissjóðs, heldur fá greiðslur úr ríkis-
sjóði ýmist í formi barnabóta eða til greiðslna á útsvari, að hluta eða öllu leyti, með
ónýttum persónuafslætti.

Lækkun tekjuskatts með framangreindum hætti á árinu 1981 myndi á verðgildi
ársins 1980 kosta ríkissjóð nær 10 milljarða kr. í álögðum skatti til viðbótar þvi
tekjutapi sem leiddi af samþykkt þessa frumvarps. Þannig myndu báðir áfangarnir
samanlagt kosta ríkissjóð um 18 milljarða kr. á ári í álögðum tekjuskatti.

Talnalegur samanburður á því álagningarkerfi, sem hér er gerð tillaga um, við
þau skattalög sem síðast var beitt við álagningu, er torveldur, enda er álagningar-
grunnur laga nr. 40/1978 mjög frábrugðinn þeim er áður gilti. Engu að síður hefur
á vegum fjármálaráðuneytisins verið reynt að framkvæma slíkan samanburð. Tekið
var úrtak úr framtölum ársins 1979, þ. e. a. s. framtölum vegna tekna ársins 1978,
og var nánast 20. hvert framtal í því úrtaki. Allar fjárhæðir í úrtaksframtölunum
voru skráðar á tölvutækt form. Þessar fjárhæðir voru síðan hækkaðar um 45% en
það hlutfall er talið samsvara meðalhækkun tekna framteljenda milli áranna 1978
og 1979. Þá var reynt að áætla álagningargrunn þann sem lög nr. 40/1978 miðast
við, út frá þeim upplýsingum sem fram koma í framangreindum framtölum. Þessi
áætlun getur að sjálfsögðu ekki orðið nákvæm og verður því að taka eftirfarandi
samanburð með fyrirvara um nokkra skekkju af þessum sökum. Sérstaklega er rétt
að benda á að þær breytingar sem verða á tekjuuppgjöri atvinnureksturs frá ákvæðum
laga nr. 68/1971 skapa veruleg vandkvæði í þessum samanburði varðandi þá ein-
staklinga er atvinnurekstur stunda, og ekki hefur verið unnt að taka nema að litlu
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leyti tillit til þessara breytinga við samanburð. Eftir að grunnurinn hafði þannig
verið áætlaður var reiknaður skattur fyrir alla framteljendur í úrtakinu, annars
vegar eftir ákvæðum þeim sem giltu við álagningu skatta á árinu 1979 með þeim
breytingum sem leiddi af 45% hækkun skattvísitölu, og hins vegar eftir álagningar-
kerfi laga nr. 40/1978 með þeim breytingum sem felast í frumvarpi þessu og miðað
við að þau frumvörp er nú liggja fyrir Alþingi og varða útsvör og sjúkratryggingar-
gjald verði að lögum. Samanburður þessi leiddi meðal annars eftirfarandi atriði
í ljós:

i. Meðalskattgreiðslur einstaklinga til ríkissjóðs lækka um 16% (og er þá reiknað
með sjúkratryggingargjaldi í báðum álagningarkerfum). Hjá hjónum er meðal-
talslækkunin um 10% en hjá einhleypingum um 29%. Skattalækkunin verður
tiltölulega meiri hjá barnmörgum en barnfáum fjölskyldum. t. d. um 25% hjá
hjónum með 3 börn eða fleiri, en aðeins 6% hjá barnlausum. Heildarútgreiðslur
ríkissjóðs vegna einstæðra foreldra umfram álagða skatta á sama hóp hækka
úr 450 m.kr. í 750 m.kr.

2. Sé hjónum skipt í flokka eftir tekjuöflun eiginkonu er skattlækkunin vel yfir
meðallagi hjá þeim hjónum þar sem eiginkonan aflar engra tekna eða tekna allt að
1 m.kr. Skattlækkun þeirra hjóna, þar sem eiginkonan aflar milli 1 og 2 m.kr, i
tekjur, er nálægt meðallagslækkun. en lækkunin er lítil sem engin í þeim hjóna-
hópi þar sem eiginkonan aflar meira en 2 m.kr, Innan þessa síðast talda hóps eru
þó verulega misjafnar aðstæður. Umtalsverð lækkun verður á skattbyrði meiri
hluta hópsins, enda þótt veruleg hækkun á tiltölulega litlum hluta hans valdi
því að hópurinn í heild standi í stað. Einkum verður lækkun hjá þeim hjónum
í þessum hópi þar sem heildartekjur heimilisins eru undir 10 m.kr. en hins vegar
veruleg hækkun þar sem um mjög tekjuhá heimili er að ræða.

3. Skatta lækkunin er veruleg hjá gjaldendum með meðaltekjur, en þeir tekjuhæstu
lækka ekki og skattar hinna allra tekjuhæstu fjölskyldna hækka í sumum til-
vikum nokkuð. í heild lækka skattar merkjanlega hjá um 60% framteljenda.
Viti fyrstu sýn virðist skattur allt að 10% gjaldenda hækka eitthvað. Hækkunin
stafar fyrst og fremst af þremur ástæðum. í fyrsta lagi er reiknað með minni
greiðslum upp í útsvar tekjulægstu einstaklinganna en áður, vegna þess að
breyttar ívilnun ar reglur útsvars í frumvarpi til breytinga á lögum nr. 8/1977
gera það ónauðsynlegt. Hér er því ekki um raunverulega iþyngingu að ræða.
1 öðru lagi leiðir breyttur álagningar grunnur til þess að skattur einstakra gjald-
enda á flestum tekjubilum og í flestúm fjölskylduhópum breytist á annan hátt
en hjá meginþorra sambærilegra framteljenda. Þetta veldur hækkun hjá vissum
hópi manna. Í þriðja lagi verður nokkur hækkun meðal allra tekjuhæstu fjöl-
skyldnanna, þar sem eiginkonan aflar verulegs hluta teknanna, eins og áður
sagði.

4. Skattfrelsismörk (þ. e. a. s. hámark tekna sem ekki þarf að greiða af tekjuskatt
til ríkissjóðs) hækka hjá öllum fjölskylduhópum. Sé miðað við að almennur
frádráttur sé 10% af tekjum (sem er mjög varlega áætlað) verða skattfrelsis-
mörk einhleypings í tekjuskatti 2870000 kr., en sé miðað við að frádráttur sé
15% af tekjum verða mörkin 3040000 kr. Hækkun skattfrelsismarka nemur
370 þús. kr. sé miðað við 10% frádrátt en 390 þús. kr. sé miðað við 15% frá-
drátt. Vegna takmarkaðrar sérsköttunar hjóna er samsvarandi samanburður erf-
iður að því er þau varðar, en hafi t. d. eiginmaður aflað allra teknanna hækka
skattfrelsismörk barnlausra hjóna um 630 þús. kr. og er þá miðað við 15%
frádrátt frá tekjum. Verða slík hjón skattlaus séu tekjur þeirra undir 4590
þús. kr. Skattfrelsismörk hjóna með 2 börn, þar sem eiginmaðurinn aflar allra
teknanna og frádráttur er 15% af tekjum, hækka um 520 þús. kr. eða i 6140 þús.
kr. og skattfrelsismörk hjóna sem eins er ástatt um, nema hvað hjónin skipta
tekjuöfluninni jafnt á milli sin; verða 7630 þús. kr. og hækka um 140 þús. kr.
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Í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 1980 er gert ráð fyrir að innheimtur eignar-
skattur einstaklinga verði 2438 m.kr. á árinu 1980. Forsendur tekjuáætlunar frum-
varpsins miðast við 40% hækkun eignarskattsstofns milli ára og sömu hlutfalls-
hækkun skattfrjálsrar eignar en að öðru leyti óbreytt álagningarkerfi frá því sem
beitt var við álagningu á árinu 1979.

t ljós hefur komið að eignarskattsstofn hefur hækkað mun meira milli ára en
gert var ráð fyrir í fjárlagaforsendum. Miðað við hækkun fasteignamats og hlut-
deild fasteigna í heildareign einstaklinga samkvæmt fyrrgreindu úrtaki skattframtala
má búast við að hækkun eignarskattsstofns milli ára verði nálægt 58%. Þá er einnig
ljóst að breytt skattlagning hjóna samkvæmt lögum nr. 40/1978 hefur óhjákvæmilega
veruleg áhrif við álagningu eignarskatts en ekki var tekin afstaða til þess 1 forsendum
fjárlaga. Samkvæmt lögunum skal eignarskattsstofni hjóna skipt til helminga milli
þeirra og skal hvort um sig skattlagt af sínum hluta sem einhleypingur væri, en
samkvæmt eldri tekjuskattslögum var eignarskattur lagður sameiginlega á hjón og
val' skattfrjáls eign þeirra þá einungis 50% hærri en skattfrjáls eign einhleypings.
Af þessari breytingu leiðir að hjón í heild hljóta að bera minni hluta af heildar-
eignarskatti sem álagður verður, en hlutur einhleypinga vex að sama skapi. Í frum-
varpi þessu er lagt til að skattfrjáls eign hvers einstaklings verði 17 m.kr. Eignar-
skattshlutfall verði 1,2%, eins og var við álagningu á síðasta ári, og eru þessar
tölur við það miðaðar að tekjur ríkissjóðs verði svipaðar því sem áætlað er i fjár-
lagafrumvarpi. Samkvæmt þessu nemur skattfrjáls eign hjóna í sameiningu 34 m.kr.
og er þar um að ræða verulega hækkun umfram almennar verðbreytingar eða breyt-
ingar fasteignamats frá árinu 1979. Skattfrjáls eign einstaklings verður hins vegar
17 m.kr. og er hækkun á þeirri eign heldur minni en nemur almennum hlutfallshækk-
unum eignarskattsstofns milli ára. Eignarskattur einhleypinga hækkar þannig liti! .•
lega frá því sem var á síðasta ári.

. Lagt er til að tekjuskattshlutfall lögaðila verði óbreytt frá þvi sem var við
álagningu 1979, sbr. lög nr. 119/1978. Um það hversu mikill tekjuskattur atvinnu-
rekstrarins verði í heild er mjög erfitt að spá vegna þess hve miklar grundvallar-
breytingar verða nú á ákvæðum um tekjuskattsstofn í rekstri. Hér er ekki hægt
að styðjast við sambærilegt úrtak við áætlanir um heildartekjur ríkissjóðs eða
skattbyrði tiltekinna gjaldendahópa og gert er varðandi einstaklinga utan rekstrar.
Til þess þarf fjölmargar upplýsingar sem ekki eru nú í höndum skattyfirvalda.
Skatthlutfallið 65% er sambærilegt hæsta jaðarskatti í skatt stiga einstaklinga eftir
að tillit hefur verið tekið til heimildar lögaðila til að leggja 25% af tekjum i vara-
sjóð. Þar sem sambærilegur rekstur getur ýmist verið í hendi félags eða einstaklings
verður að teljast æskilegt að slíks samræmis sé gætt við ákvörðun á þessum skatt-
hlutföllum.

Þá er lagt til að eignarskattur lögaðila verði 1,2% af eign en þetta hlutfall var
1,6% árið 1979, sbr. lög nr. 119/1978. Meginástæða þess að eignarskattshlutfall lög-
aðila var á sínum tíma ákveðið hærra en eignarskattshlutfall einstaklinga var að
eignarskattur lögaðila var frádráttarbær við álagningu tekjuskatts, Sú heimild hefur
verið afnumin og því þykir rétt að samræma hlutfallið. Einnig er óæskilegt að hlut-
fallið sé mismunandi, meðal annars vegna þess að eignir eru millifæranlegar milli
manna og lögaðila, 1. d. með útgáfu jöfnunarhlutabréfa. Þrátt fyrir þessa lækkun
hlutfallsins er ekki líklegt að lækkun verði á álögðum eignarskatti lögaðila þar
sem búast má við allverulegum hækkunum á skattstofni vegna endurmats.
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Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

Með þessari grein er gert ráð fyrir breytingu til hækkunar á ýmsum stærðum
í 30. gr. laganna með tilliti til þess að ekki verður um staðgreiðslu að ræða á árinu
1980, svo og með tilliti til þeirra almennu verðbreytinga er orðið hafa eftir sam-
þykkt laganna. Hafa allar þessar fjárhæðir verið hækkaðar um sem næst 65%. Stærðir
sem hér um ræðir eru hámark fengins arðs sem frádráttarbær er hjá móttakanda
hans, fjárhæð sjömannafrádráttar. námsfrádráttar, frádráttar vegna stofnunar heim-
ilis og frádráttar vegna kaupa á líftryggingu. Loks er lagt til að lágmarksfjárhæð
hverrar gjafar til menningarmála sé tvöfölduð.

Um 2. gr.
Hér er lögð til sambærileg hækkun við þá er um ræðir í 1. gr. á hámarksfjárhæð

einstakra eigna sem heimilt er að gjaldfæra að fullu á kaupári.

Um 3. gr.
Hér eru gerðar tillögur um tekjuskatts stiga einstaklinga. Vísast um hann til

almennra athugasemda hér að framan. í 3. mgr. er lagt til að tekjuskattshlutfall af
launatekjum barna hækki úr 5% í 7%.

Um 4. gr.
Í þessari grein er lagt til að persónuafsláttur verði 400 þús. kr. fyrir hvern mann.

Jafnframt er lagt til að ónýttur persónuafsláttur gangi til greiðslu sjúkratryggingar-
gjalds en það er í samræmi við meðferð hans við síðustu álagningu. Þá er lagt til
að ákvæði um greiðslu sóknargjalds og kirkjugarðsgjalds með ónýttum persónuaf-
slætti verði felld niður enda byggðist framkvæmd þeirra á staðgreiðslukerfi. Að
öðru leyti vísast til almennra athugasemda.

Um 5. gr.
Hér eru gerðar tillögur um fjárhæð barnabóta. Eins og getur i almennum athuga-

semdum er lagt til að einstæðir foreldrar njóti ávallt hámarksbóta i stað þess að
njóta 40% umframbóta með hverju barni.

Um 6. gr.
Hér er lögð til hliðstæð hækkun á tekjuskattshlutfalli ýmissa aðila er bera hér

takmarkaða skattskyldu og gert er ráð fyrir að eigi sér stað hjá öðrum gjaldendum.

Um 7. gr.
Lagt er til að tekjuskattshlutfall lögaðila verði 65% eins og var við álagningu

árið 1979.

Um 8. og 9. gr.
Um þessar greinar vísast til almennra athugasemda.

Um 10. gr.
Nauðsynlegt er að breyta ákvæðinu um árlega skattvísitölu til samræmis við

frumvarp þetta.

Um 11. gr.
Grein þessi þarfnast ekki skýringa.
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