
Nd. 327. Frumvarp til laga [183. mál]
um breytingu á lögum um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 75/1981, með síðari breytingum.

Flm.: Jóhanna Sigurðardóttir, Guðrún Agnarsdóttir , Guðrún Helgadóttir,
Jón Baldvin Hannibalsson, Kristín Halldórsdóttir, Guðmundur J. Guðmundsson.

1. gr.
1. málsl. 1. mgr. 92. gr. laganna hljóði svo:
Allir, sem hafa menn í þjónustu sinni og greiða þeim endurgjald fyrir starfa, þar með

talin ágóðaþóknun, ökutækjastyrkur, húsaleigustyrkur og hvers konar önnur fríðindi og
hlunnindi, eftirlaun, biðlaun og lífeyrir, skulu ótilkvaddir afhenda skattstjóra eða umboðs-
manni hans skýrslu um greiðslur þessar ókeypis og í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður í
samráði við Kjararannsóknarnefnd.

2. gr.
1. málsl. 2. mgr. 115. gr. laganna hljóði svo:
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. skulu skattyfirvöld gera Hagstofu Íslands, Þjóðhagsstofnun

og Kjararannsóknarnefnd skýrslur, í því formi er þeir aðilar ákveða, um framtaldar tekjur
og eignir, álagða skatta og önnur atriði er varða skýrslugerð þeirra.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.



Greinargerð.
Frumvarp þetta var flutt á 104. og 105. löggjafarþingi en náði þá ekki fram að ganga.
Megintilgangur þessa frumvarps er að hagkvæm og fljótvirk leið verði valin til að fá

úttekt á raunverulegri tekjuskiptingu í þjóðfélaginu. Í frumvarpinu er lagt til að Kjararann-
sóknarnefnd fái aðgang að upplýsingum um kjaramál á skattframtölum auk þess sem
Kjararannsóknarnefnd hafi áhrif á hvort og þá með hvaða hætti óskað yrði ítarlegri
upplýsinga um launagreiðslur og vinnutíma á launaseðlum en nú er gert. Í lögum um
tekjuskatt og eignarskatt er skattyfirvöldum gert skylt að veita Hagstofu Íslands og
Þjóðhagsstofnun skýrslur, í því formi er þessir aðilar ákveða, um framtaldar tekjur og eignir.
Kjararannsóknarnefnd gegnir ekki síður en þessir aðilar mikilvægu hlutverki á sviði
kjararannsókna hérlendis og ber því nauðsyn að veita Kjararannsóknarnefnd einnig aðgang
að upplýsingum úr skattframtölum. Jafnréttisráð verður einnig að koma til sögunnar í
sambandi við kjararannsóknir , enda er ráðið sá aðili sem lögum samkvæmt á að fylgjast með
að konum og körlum séu greidd jöfn laun fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf. Eðlilegt og
réttmætt verður því að telja að Jafnréttisráð hafi aðgang að sem gleggstum upplýsingum um
kjaramál til að auðvelda ráðinu að sinna hlutverki sínu og að samvinna verði milli þessara
aðila um kjararannsóknir, þó að ekki sé um beinan aðgang Jafnréttisráðs að skýrslum
skattyfirvalda að ræða.

Áætlunardeild Framkvæmdastofnunar ríkisins hefur s. 1. 3 ár gefið út rit um
vinnumarkaðinn með upplýsingum sem byggðar eru á sérstakri úrvinnslu upplýsinga sem
eru á launamiðum og eigendaframtölum. Úrvinnsla upplýsinga hefur verið byggð á
skattframtöfum áranna 1980, 1981 og nú síðast 1982. Í þessu riti koma fram upplýsingar um
mannafla, meðallaun á vinnumarkaðinum og atvinnuþátttöku. Eins og nú er er einungis
unnt að fá úr skattframtölum upplýsingar um heildarlaunagreiðslur , en ekki sundurgreindar
upplýsingar um laun fyrir dagvinnu og yfirvinnu, bónus, greiðslur fyrir vaktavinnu, greiðslur
fyrir ákvæðisvinnu, greiðslur í veikinda- og slysatilvikum eða sérstakar greiðslur sem ekki
falla undir neitt af framantöldu, svo sem yfirborganir og þess háttar.

Með þeirri breytingu, sem lögð er til í 1. gr. þessa frumvarps sem kveður á um að
ríkisskattstjóri skuli ákveða í samráði við Kjararannsóknarnefnd hvernig atvinnurekendur
skuli sundurliða upplýsingar um launakjör á launamiðum, sem sendir eru ríkisskattstjóra,
opnuðust nýir möguleikar til kjararannsókna og upplýsingar um tekjuskiptingu og launa-
kjör. ÞÓ að kjararannsóknir með úrvinnslu úr skattframtölum hafi vissulega sína galla er
ljóst að unnt er að afla mun ítarlegri upplýsinga um tekjur einstaklinga og uppruna þeirra en
nú er gert og er það m. a. tilgangur þeirra breytinga sem hér eru lagðar til.

Þessar upplýsingar gætu orðið mjög þýðingarmiklar fyrir hið opinbera í öllum
ákvörðunum er lúta að því að bæta kjör hinna verst settu. Jafnframt er ljóst að upplýsingar
þær, sem hér um ræðir, eru mjög mikils virði fyrir aðila vinnumarkaðarins að því leyti sem
þær upplýsa um samsetningu launatekna og vinnutíma í einstökum greinum atvinnulífsins.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

Breytingin gerir ráð fyrir að ríkisskattstjóri ákveði í samráði við Kjararannsóknarnefnd
hvernig skýrslur atvinnurekenda um launagreiðslur til starfsmanna skulu úr garði gerðar.
Með þessari breytingu væri opnaður möguleiki á að Kjararannsóknarnefnd hefði áhrif á
hvort og þá með hvaða hætti óskað væri ítarlegri upplýsinga en nú er gert um launagreiðslur
og vinnutíma í launaseðlum. Með þessu fyrirkomulagi eru hagsmunir hins opinbera í þessu
efni engu lakar tryggðir en nú gerist en Kjararannsóknarnefnd, og þar með hlutaðeigandi
aðilum vinnumarkaðarins, gefið tækifæri til þess að móta upplýsingaöflun. Við alla
kjarasamningagerð er notagildi þeirra upplýsinga, sem þar fengjust, mjög þýðingarmikið.



Um 2. gr.
Með þessari breytingu væri Kjararannsóknarnefnd tryggður aðgangur að fyllstu

upplýsingum úr skattframtölum. Ljóst virðist að nefndin hefði haft af því verulegt gagn á
liðnum árum að hafa fullan og óskoraðan aðgang að þessum upplýsingum til jafns við
Þjóðhagsstofnun og Hagstofu. Með ítarlegri upplýsingum og úrvinnslu framtala verður
þörfin í þessum efnum að nauðsyn. Í þessu sambandi skal á það bent að í þeirri grein
laganna, sem hér um ræðir, er þegar til staðar ákvæði um þagnarskyldu þeirra sem fjalla um
skattframtöl og tæki þetta ákvæði að sjálfsögðu einnig til Kjararannsóknarnefndar.


