
sþ. 406. Tillaga til þingsályktunar [225. mál]
um skipan nefndar til þess að gera úttekt á "svartri atvinnustarfsemi" og tillögur til úrbóta.

Flm.: Vilmundur Gylfason, Karvel Pálmason, Benedikt Gröndal.

Alþingi ályktar að skipuð skuli sjö manna nefnd til þess að gera úttekt á "svartri
atvinnustarfsemi", þ. e. atvinnustarfsemi þar sem ekki eru greidd opinber gjöld, og koma
með tillögur til úrbóta. Nefndina skipa fjórir einstaklingar tilnefndir af þingflokkum, tveir
tilnefndir af stjórn Landssambands iðnaðarmanna og einn tilnefndur af forsætisráðherra og
sé hann formaður nefndarinnar. Nefndin skili tillögum sínum fyrir árslok 1982.

Greinargerð.
Á 39. IðnþingiÍslendinga, sem haldið var í nóvember 1981, var samþykkt stefnuskrá.

Lokakafli þessarar stefnuskrár ber yfirskriftina Svört atvinnustarfsemi, og fer hann hér á
eftir.

"Svört atvinnustarfsemi er það rekstrarfyrirbrigði, þar sem fjármunum er velt án þess
að staðið sé skil á opinberum gjöldum né staðið við aðrar þær atvinnurekstrarreglukvaðir,
sem hinn almenni atvinnurekstur verður að hlíta. Slíkt "neðanjarðarhagkerfi" er ekki síður
land lægt hér á landi en meðal nágrannaþjóða okkar.

Stjórnvöld þurfa að gera sér fulla grein fyrir því, að óhófleg, ósanngjörn og órökræn
skattheimta á almenning og flestan atvinnurekstur þessa lands er ein meginorsök þess, að
svört atvinnustarfsemi þrífst.

Svört atvinnustarfsemi snarbrenglar samkeppnisgrundvöll milli annars vegar þeirra að-
ila, sem hana stunda, og hins vegar þeirra, sem reka fyrirtæki sín eftir settum reglum og
standa skil á sköttum og skyldum. Fyrirsvarsmenn þessara fyrirtækja krefjast þess, að sam-
keppnisstaðan verði í þessu efni jöfnuð.

Ríkisvaldið, sveitarfélög o. fl. aðilar, sem reka alls konar þjónustu, t. d. viðhalds- og
viðgerðarþjónustu, í tengslum við starfrækslu ýmissa stofnana sinna og fyrirtækja, ættu að
meta hagkvæmni þessara eigin þjónustudeilda út frá því, að skatta og skyldur bæri að greiða
af þeim. Af þessari "eigin þjónustu" er lítið sem ekkert greitt í skatta, t. d. í söluskatt. Sé
þessi þjónusta hins vegar veitt af hinum almennu fyrirtækjum, sem sérhæfa sig í slíkri
þjónustu, er hún margskattlögð. Hér má því segja að fjölmargir aðilar, m. a. úr hópi opin-
berra stofnana, leggi stund á nokkurs konar svarta atvinnustarfsemi.

Iðnlöggjöfin er m. a. sett til að tryggja atvinnuréttindi iðnaðarmanna í löggiltum iðn-
greinum. Atvinnuréttindi fjölmargra annarra stétta eru nú á tímum lögvernduð, og þeim
lagaákvæðum virðist fylgt eftir af ríkisvaldinu. Þess er krafist, að iðnréttindi njóti sömu
réttinda Í þessu efni, en verði ekki hornreka Í kerfinu.

Iðnaðarlögin eru ekki síður sett í þeim tilgangi að gæta hagsmuna neytenda og tryggja
þeim góða og faglega þjónustu og/eða framleiðsluvöru af hendi þeirra sem reka löggiltar
iðngreinar. Þess er krafist, að ríkisvaldið takmarki starfsemi ófaglærðra á hefðbundnu
starfssviði löggiltra iðngreina, enda telst slíkt liður Í almennri neytendavernd.

Þeir aðilar, sem lögum samkvæmt ber að fylgjast með framkvæmd iðnlöggjafarinnar,
þurfa að taka á sig rögg og fara með iðnlagabrot í samræmi við það sem lög bjóða. Löngum
hafa þessir aðilar sýnt framkvæmd iðnaðarlaganna nær algjört skeytingarleysi.



Koma þarf á samstarfi ríkisvaldsins og samtaka fyrirtækja, sem rísa undir því nafni, til
þess að uppræta svarta atvinnustarfsemi, enda eiga þessir aðilar sameiginlegra hagsmuna að
gæta í þessum málum. Landssamband iðnaðarmanna vill leggja sitt af mörkum, til að koma
slíku samstarfi á, og óskar eindregið eftir því, að ríkisvaldið hafi forgöngu um þá samvinnu."

Þetta mun vera í fyrsta skipti sem svo stór fjöldasamtök sem standa að baki Iðnþingi
Íslendinga fara þess formlega á leit við stjórnvöld, að þau hafi frumkvæði og komi á
samvinnu til þess að finna leiðir til úrbóta vegna atvinnustarfsemi þar sem ekki eru greidd
opinber gjöld.

Víða erlendis hafa augu manna mjög verið að opnast fyrir því, að slík starfsemi er orðin
gríðarstór þáttur í efnahagskerfi viðkomandi landa. Veldur þar eflaust margt og þá ekki síst
auknar opinberar álögur á atvinnustarfsemi.

Engum getum skal að því leitt, hversu stóran þátt í efnahagskerfi okkar hér er um að
ræða. Á því hafa ekki verið gerðar neinar marktækar mælingar og yrði slíkt því ágiskun ein.
Hitt má ljóst vera, að fyrir utan hið efnahagslega óréttlæti, sem í þessu felst, er einnig að
koma í ljós, að af þessu ástandi leiðir gífurlega mismunun milli einstakra fyrirtækja. Þau
fyrirtæki, sem einungis borga opinber gjöld af hluta starfsemi sinnar, standa augljóslega
betur að vígi en hin, sem borga opinber gjöld af allri sinni starfsemi.

Nokkrum sinnum hafa farið fram umræður á Alþingi um þetta vandamál. Flutt hafa
verið frumvörp um sérstakan skattadómstól, en þau hafa ekki náð fram að ganga, enda er
það efalítið umdeilanleg aðferð, þar sem ráðist er að afleiðingum vandans, en ekki orsökum
hans.

Á þessu stigi málsins skal ekkert um það fullyrt, með hverjum hætti er best að snúast
gegn þessari þróun, uppræta það ranglæti, sem í henni felst, og jafna aðstöðu þegna og
fyrirtækja. En því er lagt til að þessi nefnd sé skipuð, að fjölmennustu samtök iðnaðarins
hafa beinlínis óskað eftir frumkvæði stjórnvalda og samvinnu við þau um þessi efni.

Víða erlendis hefur athygli manna í vaxandi mæli beinst að "svartri atvinnustarfsemi"
og þeirri staðreynd, að hagskýrslugerð kann hennar vegna að vera meira og minna óná-
kvæm. Í nýjasta hefti af Tíðindum frá Efnahags- og framfarastofnun Evrópu (The OECD
Observer), frá janúar 1982, er grein eftir Derek Blades sem ber yfirskriftina "The Hidden
Economy and National Accounts". Þar er gerð grein fyrir þessu vandamáli í aðildarlöndum
OECD og reynt að giska á umfang vandans. Slíkt mat verður auðvitað að taka með miklum
fyrirvara. Nefndar eru tölur eins og þær, að á Stóra-Bretlandi nemi þetta "faida hagkerfi"
8% af þjóðarframleiðslu, í Svíþjóð 10%. Þá er nefnt, og vísað til samantektar, að árið 1978
hafi svo verið metið að "hið falda hagkerfi" hafi numið allt að 20% af þjóðarframleiðslu á
Ítalíu. Loks eru nefndar tölur frá Bandaríkjunum frá 1978, allt að 27% af þjóðarframleiðslu,
og fari það jafnvel vaxandi.

Í ívitnaðri grein í OECD-tíðindum er lögð áhersla á hve hagtölur séu oft misvísandi, séu
hér nefndar réttar tölur um umfang þessa þáttar hagkerfisins.

Í þessari þingsályktunartillögu er notað hugtakið "svört atvinnustarfsemi" og er þá
stuðst við stefnuskrá þá, sem samþykkt var á Iðnþingi Íslendinga, og fordæmi þess fylgt.
Notuð hafa verið önnur hugtök, en ekki alltaf til að lýsa nákvæmlega sama fyrirbrigðinu, eins
og Derek Blades rekur í grein sinni.

Í þessari þingsályktunartillögu er fyrst og fremst fjallað um atvinnustarfsemi sem ekki
greiðir skatta og skyldur, svo sem fram kemur í stefnuskrá Iðnþings Íslendinga.

Á það ber að leggja áherslu, að ef störf þeirrar nefndar, sem hér er gerð tillaga um, skila
árangri og ef slík starfsemi reynist að umfangi til lík því, sem menn giska á erlendis, þá yrði
árangurinn skattalækkun til handa þeim sem nú greiða fulla skatta.


