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Júlíus Sólnes, Óli Þ. Guðbjartsson.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjómina að undirbúa nú þegar frumvarp um hækkun
persónuafsláttar við álagningu tekjuskatts í 19 360 krónur á mánuði. Jafnframt verði teknar
upp launabætur, þannig að ónýttur persónuafsláttur verði greiddur úr ríkissjóði til launþega.

Greinargerð.
Það er alveg ljóst að allir ábyrgir aðilar á Íslandi eru sammála um að finna þurfi leið til

þess að þeir sem búa við lökust kjör í þjóðfélaginu fái verulegar kjarabætur hvað sem öðru
líður.

Ávinningurinn af aukningu þjóðartekna vegna góðæris til lands og sjávar undanfarin 2-
3 ár hefur ekki skilað sér sem skyldi til launþega almennt. Kemur þetta harðast niður á þeim
sem lægst hafa launin.

Þær gífurlegu millifærslur, sem orðið hafa í þjóðfélaginu undanfarið og halda áfram
næstu mánuði eftir því sem hinar róttæku breytingar og aukning á skattheimtu ríkisins kemur
betur í ljós, hafa ekki aðeins aukið misvægið milli landshluta heldur einnig milli stétta.
Matarskatturinn, hækkun þjónustugjalda hins opinbera og stóraukning gjaldstofns sölu-
skatts leggst hlutfallslega þyngst á þá sem náðu því tæplega fyrir aðgerðirnar að hafa tekjur í
samræmi við framfærsluvísitölu. Útreiknaður ávinningur af lækkun tolla og vörugjalds á
sumar vörur skilar sér illa í 30-40% verðbólgu, að ekki sé talað um yfirvofandi
gengisfellingu.

Það er staðreynd að, á síðustu árum hafa allar raunhæfar ,tilraunir í þá áttað l~iðrétta
kjör hinna verst settu í þjóðfélaginu að mestu runnið út í sandinn. Láglaunabætur renna upp
allan launaskalann og síðan beint út í verðlagið. Þannig hefur þetta verið þrátt fyrir 70 ára
þrotlausa baráttu verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi.

Nú á síðustu missirum, þegar þjóðartekjur á mann hafa aldrei verið eins háar á Íslandi
og eru með því hæsta sem gerist í heiminum, hefur verið rekin efnahagsstefna sem hefur leitt
af sér lág laun hjá stórum hluta launþega í landinu. Það ýtir enn þá meira en ella undir
efasemdir um að í komandi kjarasamningum takist að leysa vanda þeirra verst settu. Það er
athyglisvert að meðan efnahagsstefna Íslendinga hefur verið stillt inn á mjög lág dagvinnu-
laun virðist efnahagsstefna nágrannalandanna geta aðlagast miklu hærri launum þrátt fyrir
svipaðar þjóðartekjur. því verða Alþingi og ríkisstjórn að grípa í taumana.



Þessi þingsályktunartillaga felur í sér að skattleysismörk fyrir einstaklinga verði hækkuð
upp í 55 000 kr. á mánuði miðað við 1. janúar 1988 og þeir sem tekjur hafa undir þeim
mörkum og sitja eftir með ónýttan persónuafslátt fái hann greiddan sem bætur úr ríkissjóði,
þeim mun hærri upphæð sem launin eru lægri.

Eftirfarandi tafla skýrir hvernig launabætur koma út í nokkrum dæmum (upphæðir í
krónum):
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Mánaðarlaun

Stuðlað verði að því að þeir sem njóta tryggingarbóta svo og námsmenn njóti svipaðra
kjara. Þetta kemur fram sem kaupmáttaraukning hjá þeim sem fengið hafa laun undir þeim
mörkum sem sýna má fram á að einstaklingi séu nauðsynleg til að geta lifað mannsæmandi
lífi, frjáls í þessu þjóðfélagi ef lifað er spart og farið vel með. Þessar launabætur sem slíkar
verða ekki til þess að auka verðbólguna. Þær fara ekki út í verðlagið og eru fremur
endurgreiðsla ríkisvaldsins á hinum illræmda matarskatti til þeirra sem hann íþyngir mest.

Það er opinbert leyndarmál að mikil óvissa ríkir um tekjuhlið fjárlaga. ÞÓ er talið að
mikið "loft" sé í fjárlögunum, að um geti verið að ræða 3000-4000 millj. kr. meiri tekjur en
þau segja til um, enda gera þau ráð fyrir meiri skattaálögum á almenning og fyrirtækin í
landinu en nokkru sinni fyrr.

Kreppuspárnar, sem ríkisstjórn og vinnuveitendur hafa verið að láta gera undanfarna
mánuði, eru órökstuddar og ekki marktækar, enda hefur Þjóðhagsstofnun nú loks gefist upp
við að spá. Þessar hrakspár eru augljóslega settar fram til að hræða hrellda launþega til
uppgjafar í komandi kjarabaráttu.

Til að fjármagna það sem á kynni að vanta til að bæta upp tekjumissi vegna hærri
skattleysismarka og kostnað við greiðslu launabóta, er bent á sérstakan hátekjuskatt eða
hærra tekjuskattsstig á tekjur yfir 2 millj. kr. á ári og veltuskatt á fjárfestingarfélög,
fjármagnsleigur og verðbréfamarkaði auk banka og tryggingafélaga. Það á auðvitað að leita
fjár í auðugs garði og sækja skattpeninga þaðan sem þeir velta í stríðum straumum og safnast
upp fyrir allra augum, m.a. stjórnvalda, en ekki að mergsjúga lífæðar þjóðfélagsins,
heilbrigða athafnasemi og stritandi fólk.


