
Nd. 39. Frumvarp tif laga [39. mál]
um breyting á lögum nr. 20 1942, um breyting állögum nr. 6 9. jan. 1935, um tekju-
skatt og eignarskatt. i

Flm.: Gylfi Þ. Gíslason, Stefán Jóh. Stefánsson, Emil Jónsson,
Hannibal Valdimarsson.

1. gr.
Fyrri málsgr. 5. gr. laganna orðist svo:
Í stað a-e-liða í 12. gr. laga nr. 6 1935 komi:

Fyrir einstakling .
- hjón .
- hvert barn .

kr. 7000
14000
6000

Upphæðir þessar eru miðaðar við meðalvísitölu ársins 1952. Breytist meðal-
vísitalan framvegis, skulu þær breytast hlutfallslega. Persónufrádráttur samkvæmt
ákvæðum þessum skal framkvæmdur áður en tekjur eru umreiknáðar samkvæmt
meðalvísitölu skattársins.

2. gr.
Ákvæði þessi skulu koma til framkvæmda við álagningu skatts á tekjur

ársins 1952.

Greinargerð.
Þingmenn Alþýðuflokksins hafa á undanförnum þingum flutt frv. og till. um

hækkun persónufrádráttar við álagningu tekjuskatts, í aðalatriðum samhljóða því,
sem gert er ráð fyrir í þessu frv. Ekki hefur enn fengizt nægilegur stuðningur við
málið. Styðst það þó við fyllstu sanngirnisrök, þar eð persónufrádráttur er nú aug-
ljóslega allt of lágur og hefur auk þess lækkað hlutfallslega á undanförnum árum.
Í Reykjavík var heimilaður persónufrádráttur á síðastliðnu ári 3654 kr. fyrir ein-
stakling, 7308 kr. fyrir hjón og 2842 kr. fyrir hvert barn, en utan Reykjavíkur var
barnafrádrátturinn 2436 kr. Upphaflegur tilgangur ákvæðanna um persónufrádrátt
var sá að undanþiggja þurftartekjur skattlagningu. Liggur í augum uppi, hversu
því fer fjarri, að 3654 kr. nægi til framfærslu einstaklings eða 7308 kr. til fram-
færslu hjóna. Í skattalögunum, sem sett voru 1935, var persónufrádráttur tiltölulega
hærri en hann er nú. Á það má og minna, að hlutdeild óbeinna skatta í ríkistekj-
unum er nú miklu meiri en fyrir stríð. Margt styður því þá skoðun, að skattabyrðin
hvíli nú hlutfallslega þyngra á láglaunamönnum og mönnum með miðlungstekjur
en hún gerði áður. Úr því verður að bæta. Hækkun persónufrádráttar er mikilvægt
spor í þá átt. Aðrar nauðsynlegar ráðstafanir eru lækkun óbeinna skatta á ýmsum
nauðsynjum almennings og stóraukið eftirlit með skattheimtu, þar eð miklu meira
kveður að því, að háum tekjum sé skotið undan skatti en lágum. Má telja líklegt,
að ríkið gæti með bættu skattaeftirliti aukið tekjur sínar sem svarar mestum hluta
þeirra tekna, er það missti vegna þeirrar hækkunar á persónufrádrætti, sem hér
er lögð til, ef ekki sem svarar þeim öllum.


