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um afnám tekjuskatts af almennum launatekjum.

Flm.: Jón Þorgilsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að leggja fyrir næsta Alþingi frumvarp um breyt-
ingu á lögum um tekjuskatt og eignarskatt, þar sem tekjuskattur verði afnuminn af al-
mennum launatekjum.

Greinargerð.
Með "almennum launatekjum" í tillögu þessari er átt við þá tekjuupphæð sem meiri

hluti launþega hefur í raun.
Grundvallarsjónarmið með álagningu beinna skatta er að afla fjár til sameiginlegra

þarfa og þó sérstaklega að færa fjármuni milli þegnanna til jöfnunar.
Þau áhrif, sem tekjuskatturinn hefur haft til jöfnunar, virðast nú vera úr gildi að veru-

legu leyti.
Tekjuskatturinn í núverandi mynd virðist koma þyngst niður á fólki með meðaltekjur

eða ríflega það. Það er fólkið sem oftast leggur harðast að sér til að afla sér og sínum
nauðsynlegs viðurværis. Hann er því ranglátur að þessu leyti.

Þegar talað er um nauðsyn þess að bæta kjör launafólks, er skattalækkun það úrræði
sem helst kemur til greina. Ein nýjasta tillagan í því efni er að gera yfirvinnu við fiskvinnslu
skattfrjálsa.

Eins og allir sem vilja vita, er tilhneiging til þess að komast hjá því að greiða lögboðinn
skatt af tekjum sínum allt of mikil hjá mörgum, en aðstaða manna í þessu efni er mjög
misjöfn. Tekjuskatturinn er því einnig ranglátur að þessu leyti.

Skattheimta er aldrei vinsæl, og flestir eru þeirrar skoðunar, að skattar þessir séu of
háir. En óvinsælastur af öllum sköttum mun þó tekjuskatturinn vera. Af þessari ástæðu er
eðlilegt að draga verulega úr þessari skattheimtu, ekki síst vegna þess misréttissem fólk telur
sig verða fyrir.

Auk þessa er ekki vafi á því, að tekjuskatturinn í núverandi mynd dregur úr framtaki
fólks og vinnuvilja og er að því leyti skaðlegur fyrir þjóðfélagið íheild,

Þótt tekjuskattur hafi ekki þungt vægi miðað við heildartekjur ríkissjóðs, er flutnings-
manni ljóst, að nái efni þessarar tillögu fram að ganga verði talið að það tekjutap, sem af
henni leiðir, þyrfti að bæta ríkissjóði með öðrum hætti. Tillagan gerir ráð fyrir að ráðrúm
skapist til þess, þar sem áhrif af samþykkt hennar komi ekki til framkvæmda fyrr en á árinu
1983.


