
Nd. 265. Nefndarálit [47. mál]
um frv. til 1. um niðurfellingu á opinberum gjöldum barna á árinu 1980.

Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.

Meðal þeirra breytinga, sem gerðar voru í nýjum lögum um tekju- og eignar-
skatt, var sú, að tekjur barna eru nú skattlagðar sérstaklega, en ekki með tekjum
foreldra. Jafnframt var afnuminn sérstakur frádráttarliður, námsfrádráttur, sem
heimilaður var á framtali foreldra án þess að nokkur hliðstæður frádráttur væri
veittur er sérsköttun barna var upp tekin.

Þessar breytingar hafa valdið því, að með broUfeIlingu námsfrádráttarins hefur
tekjuskattur á fjölskyldur, þar sem börn í námi afla tekna, orðið nokkru þyngri en
tekjuskattur þessara fjölskyldna hefði orðið ef eldra álagningarkerfi hefði verið fylgt.
ítarlegur samanburður þessu til staðfestingar kom m. a. fram í ræðu sem Kjartan
Jóhannsson flutti utan dagskrár á fundi efri deildar Alþingis 22. okt. s. l. Efni henn-
ar verður ekki endurtekið hér, en látið nægja að vísa til þeirrar niðurstöðu, að sér-
sköttun barna og afnám námsfrádráttar hefur valdið ca. 40 þús. kr. aukinni skatt-
byrði tekjuskatts fjölskyldna barna, sem hafa tekjur með námi umfram það sem
gerst hefði að óbreyttum álagningarreglum.

Ekki verður séð, að slík niðurstaða hafi verið tilgangur löggjafans þegar gild-
andi lög voru sett. Miklu líklegra er, að hér hafi orðið brotalöm á framkvæmd, sem
löggjafarvaldinu hafi yfirsést að gæti orðið. Nauðsynlegt er að Alþingi lagfæri þenn-
an ágalla á framkvæmd álagningarinnar, og er lagt til að það sé gert með þeirri
breytingu á 1. gr. frv., sem hér er gerð tillaga um.

BREYTINGARTILLAGA.

1. gr. frv. orðist svo:
Álagður tekjuskattur, útsvar, sjúkratryggingagjald og kirkjugarðsgjald á börn,

sem voru innan 16 ára aldurs á tekjuárinu 1979, skulu falla niður séu gjöld þessi
samanlögð 40 þús. kr. eða lægri fjárhæð. Fari þessi gjöld fram úr 40 þús. kr.
skulu þau lækkuð um 40 þús. kr. og skiptist lækkunin hlutfallslega milli gjaldanna
i sama hlutfalli og þau eru lögð á. Álögð gjöld, sem þegar hafa verið greidd, en
afsláttur þessi tekur til, skulu endurgreidd.

Alþingi, 15. des. 1980.

Sighvatur Björgvinsson.


