
Nd. 491. Frumvarp til laga [190. mál]
um lækkun skatta á fjölskyldufólki, skattfrelsi á lágtekjum, skattfríðindi o. fl.

Flm.: Jóhann Hafstein, Magnús Jónsson.

1. gr.
Við álagningu tekjuskatts á einstaklinga, sbr. 1. gr. laga nr. 6 9. jan. 1935, skal

fylgja ákvæðum laga þessara, meðan heildarendurskoðun skattalöggjafarinnar, sbr.
ályktun Alþingis frá 16. jan. 1952, er ekki lögfest.

2. gr.
Skattskyldum tekjum hjóna skal skipta til helminga og skattur reiknaður af

hvorum helming um sig.

3. gr.
Við álagningu tekjuskatts skal persónufrádráttur vera:

Fyrir hjón 11 300 kr.
- hvert barn 6 600 -
- einhleyping 8 500 -

4. gr.
Skattur hjóna með tvö börn á framfæri og með hreinar tekjur samanlagt kr.

30000.00 eða lægri skal falla niður. Sama gildir um skatt annarra gjaldenda, sem
greiða ættu jafnháan skatt eða lægri.

5. gr.
Við ákvörðun skattskyldra tekna skal draga frá tekjum kostnað vegna heim-

ilisaðstoðar. Skal sá kostnaður miðast við persónufrádráU og reiknast þannig:
A. Ef gift kona vinnur utan heimilis, hækkar persónufrádráUur hjónanna upp í

sama og persónufrádráttur tveggja einhleypinga. Persónufrádráttur barna inn-
an 16 ára hækki þá um 50%.

B. Einstæðum mæðrum eða feðrum með börn innan 16 ára aldurs á framfæri skal
veitast viðbótarpersónufrádráttur, fyrir eitt barn samsvarandi persónufrádrætti
einhleypings, en fyrir hvert barn þar umfram reiknast tvöfaldur persónufrá-
dráttur.

6. gr
Kostnaður við stofnun heimilis er frádráttarhæfur við ákvörðun skattskyldra

tekna, þannig að reikna skal hjónunum tvöfaldan persónufrádrátt, miðað við per-
sónufrádrátt tveggja einhleypinga, á því skattári, sem stofnað er til hjúskapar.

7. gr.
Tekjuskattur þeirra, sem lög þessi taka til, reiknast samkvæmt eftirfarandi

skatt stiga af hinum skattskylda hluta teknanna:



Ef hinn skattskyldi hluti teknanna er undir 4500 kr., greiðist af honum 1%.
Af 4500- 9000 krónum greiðast 45 kr. af 4500 krónum og 2% af afgangi.

9000- 17000 - 135 - 9000 - 7% --
17000- 23000 - 695 - 17000 - - 8% --
23000- 28500 - 1175 - 23000 - - 9% --
28500- 34000 - 1670 - 28500 - - 10% --
34000- 39500 - 2220 - 34000 - - 12% --
39500- 51000 - 2880 - 39500 - - 16% --
51000- 62500 - 4720 - 51000 - - 20% --
62500-102500 - 7020 - 62500 - - 30% --

102500-142500 - 19020 - - 102500 - - 33% --
142500 kr. og þar yfir 32220 - - 142500 - - 35% --

Hreinar tekjur og tekjuskattur gjaldenda samkvæmt þessum lögum umreikn-
ast ekki eftir 14. gr. laga nr. 20 1942.

8. gr.
Hvorki tekjuskattsviðauki né stríðsgróðaskattur reiknast við skattálagningu á

tekjur gjaldenda þeirra, sem lög þessi ná til.

9. gr.
Takmörk þau á útsvarsálagningu á tekjur umfram 200 þús. kr., sem sett eru

í 4. gr. laga nr. 21 1942, um stríðsgróðaskatt, gilda ekki um þá gjaldendur, sem lög
þessi ná til.

10. gr.
Upphæð persónufrádráttar samkv. 3. gr., upphæð skattfrjálsra tekna samkv.

4. gr. og tekjubil og skattupphæðir samkv. 7. gr. er miðað við meðalkaupgjalds-
vísitölu ársins 1952, en skal breytast til hækkunar eða lækkunar í samræmi við
árlegar breytingar á meðalkaupgjaldsvísitölu.

11. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin eldri löggjafarákvæði, sem samrýmast

ekki ákvæðum laga þessara.
12. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu tekju-
skatts á árinu 1953, miðað við tekjur ársins 1952.

Greinargerð.

Með frv. þessu er að því stefnt, að á tekjuskattslöggjöfinni verði nú gerðar
breytingar, sem aðeins snerta einstaklinga - ekki félög og stofnanir - og miði
að því að létta skatta á hjónum og barnafjölskyldum. afnema skatta af lágtekjum.
veita viss skattfríðindi í sérstæðum tilfellum -- heimilisaðstoðarfrádráttur og frá-
dráttur við stofnun heimilis - og að gera skattaálagninguna einfaldari og sann-
gjarnari, - umreikningur á tekjum falli niður samfara nýjum skattstiga.

A síðasta Alþingi var þ. 16. jan. 1952 samþ. þingsályktunartillaga frá Jóhanni
Hafstein og Jónasi Rafnar um heildarendurskoðun á skattalögum, tekjuskiptingu
og verkaskiptingu ríkisins og bæjar- og sveitarfélaga, svo hljóðandi:

"Alþingi ályktar að beina þeirri áskorun til ríkisstjórnarinnar, að hún beiti
sér fyrir heildarendurskoðun laga um skatta og útsvör, sem stefni að því, að lög-
fest verði heilsteypt kerfi skattamála, sem byggist á eðlilegri og samræmdri tekju- og
verkaskiptingu ríkisins annars vegar og bæjar- og sveitarfélaga hins vegar. Sé jafn-
framt við það miðað að ofþyngja ekki einstaklingum, hjónum, félögum og atvinnu-
rekstri í opinberum gjöldum, tryggt samræmi og jafnrétti við álagningu gjaldanna,
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sem mundi auðvelda eftirlit með því, að framtöl séu rétt. Lögð skal einnig áherzla
á að gera skattalöggjöfina svo einfalda og auðvelda í framkvæmd sem frekast er
unnt.

Rannsókn og undirbúningi málsins sé hraðað svo, að ríkisstjórnin leggi frv.
til laga um málið fyrir næsta reglulegt Alþingi."

Ríkisstjórnin skipaði þ. 13. febr. s. I. 5 manna nefnd til þess að framkvæma
þá endurskoðun, sem ályktun Alþingis ráðgerir. Hins vegar hefur málinu ekki
verið hraðað svo, að ríkisstjórnin muni leggja frumvörp um málið í heild fyrir
yfirstandandi þing.

Eftir að sýnt þótti, að málinu yrði ekki gerð heildarskil á þessu þingi, hafa
flutningsmenn þessa frv. haft áhuga á því, að lögfestar yrðu á þessu þingi breyt-
ingar á skattalöggjöfinni, sem að vísu mætti telja til bráðabirgða, meðan heildar-
endurskoðun skattalöggjafarinnar er ekki lögfest, en væru þess efnis að mæta þeirri
brýnu þörf, sem fyrir hendi er nú þegar, að létta skattabyrðina á almenningi og
þá sérstaklega fjölskyldufólki, og er vissulega sá þáttur þessara mála, sem auð-
veldast ætti að vera að ná samkomulagi um í þinginu.

Við þetta er efni og form þessa frv. miðað.
Til frekari skýringa á frv. þessu vísast til meðfylgjandi greinargerðar annars

fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í skattamálanef'ndinni, hr. Sigurbjörns Þorbjörnssonar,
um þá þætti skattamálanna, sem frv. tekur sérstaklega til.

Um einstakar greinar athugist:

Um 1. gr.
Greinin takmarkar ákvæði frv. við álagningu tekjuskatts á einstaklinga með

vísun til 1. gr. laga nr. 6 9. jan. 1935, sem er svo hljóðandi: "Hver maður heimilis-
fastur hér á landi er skyldur til, með þeim takmörkunum, sem settar eru í lögum
þessum, að greiða skatt í ríkissjóðs af tekjum sínum" o. s. frv.

Ákvæði þessa frv. taka m. Ö. o. ekki til þeirra, sem skattskyldir eru samkv.
3. gr. fyrrnefndra laga, þ. e. hlutafélög, samlagshlutafélög og önnur félög með tak-
markaðri ábyrgð, gagnkvæm ábyrgðarfélög, kaupfélög, smjörbú, sláturfélög og önnur
samvinnufélög, önnur félög, sjóðir og stofnanir o. s. frv.

Þessi aðskilnaður er við það eitt miðaður, að samkomulag mætti fremur tak-
ast á þinginu um fyrri þátt málsins.

Um 2. gr.
Skattlagning hjóna hefur orðið umdeilt atriði síðari árin, og þykir rétt að

fallast á það grundvallarsjónarmið að skipta skattskyldum tekjum hjóna til helm-
inga og reikna skattinn síðan af hvorum helming um sig. Skattur hjónanna verður
þá samanlagðir skattar, þannig reiknaðir.

Um 3. gr.
Vísast til fskj.

Um 4. gr.
Þessi grein ákveður, að lágtekjur innan tilskilins takmarks séu alveg skatt-

frjálsar. Með þessu ákvæði verður mikill fjöldi núverandi skattgreiðenda alveg skatt-
frjáls, og mikil fyrirhöfn sparast um leið við álagningu og innheimtu mjög lágra
skattupphæða (sbr. fskj.).

Um 5. gr.
Þessi grein heimilar sérstök skattfríðindi, þegar gift kona vinnur utan heimilis,

eða hjá einstæðum mæðrum eða feðrum með börn innan 16 ára aldurs á framfæri,
vegna þess kostnaðar, sem hinar sérstæðu heimilis aðstæður hafa að jafnaði í för
með sér. Eru hvoru tveggja gerð nánari skil í fskj.
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Um 6. gr.
Þessi grein er fyrst og fremst við það miðuð að gera ungu fólki auðveldara

en nú er að stofna heimili og jafnframt að örva almennt til heimilismyndunar.
~.-_._-

Um 7. gr.
Um áhrif tekjuskattsstigans samkvæmt þessari grein vísast til fskj.
Umreikningur tekna er alveg felldur niður, og gerir það skattlagninguna í senn

einfaldari og sanngjarnari.
Um 8. gr.

Þarf ekki skýringar við.
Um 9. gr.

Leiðir m. a. af 8. gr., en yrði til þess, að bæjar- og sveitarfélög hefðu að þessu
leyti ekki bundnar hendur eins og áður með útsvarsálagninu á tekjur umfram
200 þús. kr.

Um 10. gr.
Samkvæmt núgildandi lögum er í gildi svonefndur umreikning ur tekna vegna

breytinga á kaupgjaldsvísitölu, og er sá umreikningur allflókinn og erfiður í fram-
kvæmd. Með ákvörðun þessarar greinar yrði náð sama tilgangi og áður, en á ein-
faldari og réttlátari hátt.

Um 11. og 12. gr.
Þurfa ekki skýringar við.

Fylgiskjal.
Greinargerð Sigurbjörns Þorbjörnssonar um skattamál.

Álagðir skattar - tekjuskattur, tekjuskattsviðauki, stríðsgróðaskattur og eignar-
skattur - á árinu 1952 nema kr. 67432958.00. Frá þessi upphæð fellur til bæjar-
og sveitarfélaga Y2hl. stríðsgróðaskatts, sem nemur við upphaflega álagningu kr.
3857099.00. Tilfallið til ríkissjóðs verður því upphafleg álagning að upphæð kr.
63573859.00. Þessar upphæðir rýrna um lækkanir undirskattanefnda og skattstjóra,
yfirskattanefnda og ríkisskattanefndar, en aukast um hækkanir þessara nefnda á
einstökum skattgreiðendum, svo og um gjaldársskatta (skatta á útlendingum og
íslendingum, sem flytja af landi burt), sem ekki eru innifaldir í þessum upphæðum.
Í öllum þeim upphæðum, sem hér eftir verða settar fram, er aðeins hluti ríkis-

sjóðs af stríðsgróðaskatti ínnifalinn, og hann ásamt tekjuskattinum og tekjuskatts-
viðauka verður nefnt einu nafni tekjuskattar.

Skipting á álögðum sköttum milli tekjuskatta og eignarskatts, svo og ein-
staklinga og félaga, er kunn í Reykjavik, en liggur eigi fyrir utan Reykjavíkur.
Einnig er þegar kunnugt um lækkanir skattstjórans í Reykjavík og yfirskattanefndar
Reykjavíkur á álögðum sköttum í Reykjavík, en liggur eigi fyrir utan Reykjavíkur.

Úrskurðir ríkisskattanefndar til lækkunar liggja eigi fyrir, svo og eigi hækkanir
skatta vegna gjaldársgjalda og ýmissa hækkana á einstökum skattgreiðendum.

Reykjavík:
Með þegar kunnum breytingum á álögðum sköttum og með hliðsjón af áhrifum

ríkisskattanefndar og gjaldársskatta undanfarin 4 ár er ekki ósennilegt, að raun-
verulega álagðir skattar í Reykjavík verði þannig árið 1952 (var upphaflega
41 740639.00) :

Félög - tekjuskattar kr.
- eignarskattur .

Einstaklingar eignarskattur .
- tekjuskattar .

7689000.00
736000.00

2537000.00
27515000.00

Kr. 38477000.00
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Utan Reykjavíkur:
Með hliðsjón af skiptingu heildarskatta milli tekjuskattanna og eignarskatts

og milli einstaklinga og félaga, svo og með hliðsjón af breytingum allra nefnda
undanfarin 4 ár, er ekki ósennilegt, að raunverulega álagðir skattar utan Reykja-
víkur verði þannig (var upphaflega 21833220.00):

Félög - tekjuskattar kr.
- eignarskattur .

Einstaklingar eignarskattur .
- tekjuskattar .

1680000.00
420000.00

2945000.00
16519000.00

Kr. 21 564000.00
Samanlagt :

Félög - tekjuskattar .
- eignarskattur .

Einstaklingar eignarskattur .
- tekjuskattar .

kr. 9 369 000.00
1156000.00
5482000.00

44034 000.00

Kr. 60041000.00

Að óbreyttum núgildandi skattalögum og framlengingu tekjuskattsviðaukalag-
anna má ætla, að tekju- og eignarskattar álagðir 1953 muni nema a. m. k, um 68
milljónum, sem áætla mætti, að skiptist þannig:

Félög - tekjuskattar (20% álag) kr.
Félög - eignarskattur (15 % álag) .
Einstaklingar - eignarskattur (10% álag) .
Einstaklingar - tekjuskattar (12.5% álag) .

11 242 800.00
1329400.00
6030200.00

49 538 250.00

Samtals kr. 68140650.00

Samkvæmt frumvarpi um fjárlög fyrir árið 1953 er áætlað, að þessi tekjuliður
gefi aðeins 54 millj. króna. Með hliðsjón af þeirri áætlun er hægt að gera bráðabirgða-
breytingu á skattalöggjöfinni á Alþingi því, sem nú situr, og miða hana við, að til
falli 54 millj. kr. af tekju- og eignarskattslögunum. eins og áætlað er í fjárlögum,
eða með öðrum orðum létta af skattþegnunum þeim 14 millj. kr., sem áætla má, að
til falli umfram fjárlög að óbreyttri skattalöggjöfinni.

Fyrsta spurningin verður því: Á hvorum á að lækka til bráðabirgða, þar til
heildarskipan er komin á skattamálin? Eiga það að vera einstaklingar eða félög?
Með hliðsjón af hinum gífurlegu óbeinu sköttum, sem nú leggjast aðallega á ein-
staklinga, mætti álítast réttast að lækka byrðar einstaklinga í þetta sinn og þá tekju-
skatta þeirra, en blanda ekki þar inn í eignarskatti.

En þá kemur að spurningu númer tvö: Hvar og hvernig á að létta skattabyrðina
á einstaklingum, eða með öðrum orðum, hverjir ættu fyrst og fremst að njóta þeirra
lækkana, sem hægt væri að veita nú þegar? Þeirri spurningu verður bezt svarað með
athugun á því, hjá hverjum hinn raunverulegi skattþungi hefur aukizt frá árinu 1942
til 1952.

Lengra verður eigi haldið án skýringa á því, hvað átt er við með raunverulegur
skattþungi. Í þjóðfélagi eins og okkar, þar sem dýrtíðin hefur ávallt farið sívaxandi,
er ekki hægt að álíta það raunverulega aukningu skattþunga. þótt skattupphæðin
aukist ár frá ári, ef hún helzt í sama hlutfalli og dýrtíðin og tekjur skattgreiðandans
hafa hækkað í krónutölu í sama hlutfalli og dýrtíðin. Skattgreiðandinn verður að
gera sér grein fyrir því, að t. d. 50% aukning tekna í krónutali milli ára hlýtur að
leiða af sér 50% aukningu í krónutali skattupphæðarinnar, eða m. Ö. 0., hafi hann
greitt t.d. árið 1942 kr. 610.00 af tekjum ársins 1941 í skatta, þá er það eigi raunveruleg
aukning á skattþunga. þótt hann greiði kr. 2476.00 árið 1952 af tekjum ársins 1951,
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bæði árin greiddi hann 6,1 % af tekjum sínum. Einnig verður að taka það fram,
að í öllum athugunum á skattþunganum árið 1942 (af tekjum 1941) hefur verið bætt
inn til hækkunar áhrifunum af tekjuskattsviðaukalögunum árið 1945, en sá grund-
völlur dregur vitanlega úr hinni raunverulegu skattaaukningu. sem átt hefur sér stað
frá 1942 til 1952. Nema annað sé fram tekið, felur orðið tekjuskattur í sér núverandi
tekjuskatt, tekjuskattsviðauka og hluta ríkissjóðs af stríðsgróðaskatti. Enn fremur,
að í öllum samanburði á tekjuupphæðum milli áranna 1941 (skattlagning 1942) og
1951 (skattlagning 1952) er stuðzt við skattvísitölu, sem hefur ekki fylgt nákvæmlega
kaupgjaldsvísitölu frá árinu 1948 (skattlagningu 1949), heldur verið 15 stigum hærri
1948-1950 (skattlagning 1949-1951) og 13 stigum hærri 1951 (skattlagning 1952).

Áhrif tekjuskattsstiganna til aukningar.
Allt frá árinu 1942 hefur einstaklingum verið skipt í tvo flokka gagnvart tekju-

skattsstigunum, annars vegar þeir, sem njóta umreiknings, og hins vegar þeir, sem
ekki njóta þeirra hlunninda. Allir þeir skattgreiðendur, sem hafa í grunnlaun
15000 kr. (miðað við grunnlaun fyrir síðustu gengisbreytingu) og lægri grunnlaun,
njóta svonefnds umreiknings á tekjum. A árinu 1941 (skattlagning 1942) námu
hæstu tekjur, sem nutu þessara hlunninda, 24000 kr. (vísitala 160 stig), en á árinu
1951 (skattlagning 1952) voru það 60900 kr. (vísitala 406 stig). Þeir skattgreiðendur,
sem höfðu hærri grunntekjur en þessu nam, eru skattlagðir án umreíknings á
tekjum umfram 15000 kr. grunnlaun.

Með hliðsjón af tekjuskattsstigunum sjálfum hefur engin raunveruleg aukning
á skattþunga frá árinu 1942 (af tekjum 1941) til árins 1952 (af tekjum 1951) átt
sér stað hjá þeim, sem njóta umreikníngs á tekjum. Allt öðru máli skiptir hins
vegar með þá, sem ekki njóta umreiknings, Eftir því, sem dýrtíðin vex, eykst hinn
raunverulegi skattþungi þeirra. Hægt er að sýna fram á þetta á tvennan hátt: Annars
vegar með því að setja fram hliðstæð tekjubil 1941 og 1951, miðað við vísitölu
(sömu grunnlaun bæði árin), og sýna, hver skattstígaprósentan var af þessum
tekjubilum við skattlagningu árin 1942 og 1952 (incl. tekjuskattsviðaukaprósenta
með tölum 1942). Hins vegar með þVÍ að setja fram hliðstæða tekjuupphæð 1941
og 1951, miðað við vísitölu (sömu grunnlaun bæði árin), og sýna, hver meðaltals-
skattprósenta var af þessum tekjum við skattlagningu árin 1942 og 1952 (incl.
tekjuskattsviðaukaprósenta með tölum 1942), og er þetta hvort tveggja sett fram
í eftirfarandi töflum, og mun það nægja til að sýna fram á, hvernig óbreyttir skatt-
stigar og vaxandi dýrtíð hafa aukið raunverulega skattbyrði þeirra aðila, sem ekki
njóta umreiknings á tekjum, en þeir, sem njóta umreiknings, hafa staðið í stað.

a.
Skattstigaprósenta Samsvarandi

Tekjubil 1941 með hluta bæjar- og tekjubil 1951
Skattskyldar Skattstigaprósenta, sveitarfélaga af stríðs- Skattskyldar

tekjur hluti ríkissjóðs gróðaskatti tekjur
1942 1952 19,12 1952

24 000- 25 000 27 37 27 40 60 900- 63 400

25 000- 30 000 29 {37 1 29 í40 63 400- 75 000
39 S 144 75000- 76 100

30 000'- 40 000 31 S39 } 31
(44 76100-100000

142 152 100000-101500
40 000- 45 000 33 42 33 52 101500-114150

45 000- 50 000 34:t;2 í42 } 36 í52 114150-125000
144 159 125 00(}-126 850

50 000- 60000 35:t;2 {~} 37 f59 126 850~ 150 000
l69 150000-152250
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SkaUstigapr6senta Samsvarandi
Tekjubil 1941 með hluta bæjar- og tekjubil 1951

Skattskyldar Skattst.igaprðsenta, sveitarfélaga af stríðs- Skattskyldar
tekjur hluti ríkissjóðs gróðaskatti tekjur

1942 1952 1942 1952

600(}0-- 75000 37 {:~~} 40 f69 152 250-175 000
182 175000-190300

75000-100000 39 U:%} 44 f82 100 300-200 000
190 200 000-257 750

100,000-125000 42 56 52 90 257750-317150
125000-150000 44 56 59 90 ,317 150-380600
150000-175000 48 56 69 90 380 600-444 050
175 000-200 000 54% 56 82 90 444 050-507 500

Yfir 200000 56 56 90 90 Yfir 507500

b.
Tekjuupphæð 1941 Tekjuskattar Tek.iuskattar með hluta bæjar- Samsvarandi

Skattskyldar voru í % og sveitarfélaga voru i % tekjuupphæð
tekjur af tekjum af tekjum 1951

1942 1952 1942 1952
24000 9.95 9.86 9.95 10.28 60900
25000 10.64 10.94 10.64 11.45 63400
30000 13.70 15.31 13.70 16.27 76100
40000 19.46 21.28 19.46 23.33 101500
45000 19.69 23.58 19.69 26.51 114150
50000 21.17 25.45 21.32 29.16 126850
60000 23.36 28.61 23.93 3429 152250
75000 26.25 33.01 27.15 42.27 190300

100000 29.43 38.97 31.36 54.46 257750
125000 31.95 42.16 35.49 61.12 317 150
150000 33.96 44.47 39.41 65.93 380600
175000 35.96 46.11 43.63 69.37 444050
200000 38.28 47.35 48.43 71.95 507500

Persónufrádrátturinn og áhrif hans.
Á sama tíma og tekjur hafa umreiknazt, hefur og persónufrádrátturinn raun-

verulega umreiknazt - hækkað um vísitölu - hjá þeim, sem njóta umreiknings, og
að vissu marki hjá þeim, sem ekki njóta hans.

Ef breytingarnar í kaupgjalds- og efnahagsmálunum hefðu eingöngu snúizt um
kaupgjaldsvísitölu, en ekki væri einnig um að ræða almennar grunnkaupshækkanlr,
hefði þessi umreíkningur persónufrádráttar haldið jafnvægi, miðað við efnahags-
ástandið.

Eftirfarandi dæmi um athugun á því, hvað persónufrádráttur nam 1942, við
skattlagningu af tekjum 1941, hjá Dagsbrúnarverkamanni og ætti að nema 1953, við
skattlagningu af tekjum 1952, miðað við grunnlaun bæði árin, leiðir Í ljós, að per-
sónufrádrátturinn hefur rýrnað um meir en helming á þessu árabili.

Tekjur 1941, skattar 1942:
Kauptaxti Dagsbrúnarverkamenns kr. 1.45 pr. klst., miðað við 2400 vinnustundir

á ári, verða grunnlaun kr. 3480.00.
Persónufrádráttur í Reykjavík í grunn:

Einhleypur 900 kr. eða 25.86 % af grunn-árslaunum.
Hjón •................ 1800 - - 51.72 - -
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Tekjur 1952, skattar 1953:
Kauptaxti skv. nýju kaupgjaldsvísitölunni í grunn kr. 9.24 pr. klst., eða skv.

gömlu kaupgjaldsvísitölunni kr. 3.08 pr. klst. Grunnlaun, miðað við 2400 vinnu-
stundir á ári, verða skv. nýju kaupgjaldsvísitölunni kr. 22176.00, en skv. gömlu
kaupgjaldsvísitölunni kr. 7392.00.

Persónufrádráttur í Reykjavík í grunn, miðað við gömlu kaupgjaldsvísitöluna :
Einhleypur 900 kr. eða 12.175 % af grunn-árslaunum.
Hjón 1800 - - 24.35 --

Ef persónufrádrátturinn ætti að halda jafnvægi við tekjur 1941, ætti hann að vera
við skattlagningu 1953, af tekjum ársins 1952:

Einhleypur kr. 1911.57 í grunn
Hjón - 3823.14-

og er það miðað við grunnlaun skv. gömlu kaupsgjaldsvísitölunni, og skv. kaup-
gjaldsvísitölu ársins 1952 ætti persónu frádráttur að vera:

Fyrir einhleypan .
hjón .

kr. 8530.38
-- 17060.76

Eftir sömu hlutföllum ætti persónufrádráttur ómaga, miðað við Reykjavík, að
nema í grunn kr. 1486.90, eða samkv. kaupgjaldsvísitölu ársins 1952 kr. 6635.00.

(Í þessum útreikningum er reiknað með vísitölu 446.25 stig, sem er þreföld með-
altalskaupgjaldsvísitala ársins 1952, sem var 148.75 stig).

Þessi rýrnun persónu frádráttar hefur komið hlutfallslega þyngst niður á hjón-
um og öðrum aðilum með ómaga á framfæri, næstþyngst á hjónum án ómaga á fram-
færi, en létta st á einhleypum. Hægt er að sýna samanburð á Dagsbrúnarverkamanni
og sköttum hans 1952 (af tekjum 1951), miðað við persónufrádrátt eins og hann
er og eins og hann ætti að vera, ef hann hefði ekki rýrnað frá árinu 1942 til ársins
1952, og sýna það bæði hjá einhleypum og hjónum.

Einhleypur:
Tekjur 29050 kr., skattur álagður 1952 923 kr., eða 3.177% af tekjum. Ef persónu-

frádráttur hefði verið tvöfaldaður, hefði skatturinn orðið 694 kr., eða 2.389% af
tekjum. Skatturinn er því 32.98% hærri vegna rýrnunar persónufrádráttar hjá ein-
hleypum Dagsbrúnarverkamanni.

Hjón:
Tekjur 29050 kr., skattur álagður 1952 694 kr., eða 2.389% af tekjum. Ef persónu-

frádráttur hefði verið tvöfaldur, hefði skatturinn orðið 332 kr., eða 1.142% af tekj-
um. Skatturinn er því l09.19% hærri vegna rýrnunar persónufrádráttar hjá giftum
Dagsbrúnarverkamanni. .

Ef tekin væru einhleypur og hjón með 50000 kr. tekjur 1952, kemur það í ljós,
að rýrnun persónufrádráttar leiðir af sér 21.41 % hærri skatta hjá einhleypum og
58.54% hjá hjónum.

Af þessu og öðrum dæmum sést, að hlutfallslega minnst aukning á skattabyrð-
inni hefur orðið hjá einhleypingum vegna rýrnunar á persónufrádrætti, en hlut-
fallslega mest hjá þeim, sem hafa ómaga á framfæri, hjón án ómaga verða þar á milli.

Af þessu, áhrifum skattstiganna og persónufrádráttar. væri augljóst, hvar ætti
að létta á skattabyrðinni. Aukning skattabyrðarinnar hefur orðið mest hjá þeim,
sem ekki njóta umreiknings tekna, og innan þess flokks mest hjá hjónum með ómaga,
en minnst hjá einhleypum, og er það vegna þess, að hvorki skattstigar né persónu-
frádráttur hafa haldið jafnvægi við efnahagsástandið hjá þessum flokki skattgreið-
enda. Hins vegar hefur aukning skattbyrðarinnar verið minni hjá þeim, sem njóta
umreiknings tekna, þar sem aðeins rýrnun persónufrádráttar hefur haft áhrif.
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Áhrif frumvarpsins.
Samkvæmt því, sem sagt hefur verið hér að framan, væri auðvelt að gera upp

við sig, hvaða breytingar þyrfti með, ef aðeins væri um að ræða að sækja í sama
horfið og 1942. En nú gerir frumvarp Jóhanns Hafsteins og Magnúsar Jónssonar
ráð fyrir mikilvægrí grundvallarbreytingu, sbr. 2. gr. þess, um skattlagningu hjóna,
auk þess sem frumvarpið gerir ráð fyrir í 4., 5. og 6. gr. frekari ívilnun til lágtekju-
fólks og vegna kostnaðar við heimilisaðstoð og kostnaðar við stofnun heimilis en
nú er í gildandi skattalöggjöf eða hægt væri að ná með einhliða breytingum á skatt-
stigum og persónufrádræUi. Þessi grundvallarbreyting samkvæmt 2. gr. frumvarps-
ins hlýtur að hafa í för með sér mikilvæg áhrif á ákvörðun nýs persónufrádráttar
og uppbyggingu nýs skattstiga.

Skattlagning hjóna, persónufrádrátturinn og tekjuskattsstigi einstaklinga verða
ávallt þrír sérstæðir flokkar innan hverrar skattalöggjafar, sem þó eru svo ná-
tengdir og samtvinnaðir hver öðrum, að ógerningur er að leysa eitt atriðið án mik-
illa áhrifa á hin tvö. Það verður því að taka heilsteypta og samræmda ákvörðun
um alla þrjá málaflokkana á sama tíma.

Áður en einstakir liðir frumvarpsins verða skýrðir nánar, verður að taka það
fram, að í öllum tilvitnunum til núgildandi skattalaga og hverjir skattar yrðu af
tekjum ársins 1952, álagðir 1953, samkv. þeim lögum, eru innifalin ákvæði frum-
varps hæstv. fjármálaráðherra um tekjuskattsviðauka, lækkun skatts af lágtekjum
o. fl., þar sem fram kemur tekjuskattsviðaukastigi. ákvæði um lækkun skatts af
lágtekjum og ákvæði um umreikning tekjuskatts og tekjuskattsviðauka og hver
umreikningstala skuli vera.

Skattlagning hjóna:
Hvort sem eiginmaður eða eiginkona eða bæði færa heim peningatekjur til

heimilisins, þá afla þau lífsgæða sér til handa beint eða óbeint í sameiningu og að
mínu áliti fyllilega að jöfnu, og í flestum tilfellum njóta þau þess að jöfnu. Og hitt er
jafnvíst, að tveir eru aðilarnir í þessu tilfelli, miðað við aðeins einn aðila, ef einhleyp-
ingur aflar teknanna og nýtur. Skipting á tekjum hjóna til helminga til skattlagningar
er því réttlætismál á þeim grundvelli, að tveir afla teknanna, beint eða óbeint, og tveir
njóta. Að mínu áliti er hér því ekki um að ræða neinn "afslátt" til handa hjónum,
heldur réttláta skattlagningu þeirra sem tveggja einstaklinga, og kemur því ekki til
mála að takmarka slíka skiptingu við neitt sérstakt mark, lágtekju- og hátekjuhjón
eru hér saman í bát. Greinarmunur á skattgreiðslu af lágtekjum og hátekjum hefur
verið framkvæmanlegur með svonefndum "progressive" skattstigum og mun verða
það áfram, þótt eigi sé mismunað á milli hjóna að öðru leyti.

Persónufrádrátturinn :
Við breytingu persónufrádráttar í lögunum frá 1942, sem kom til framkvæmda

við skattlagningu 1942af tekjum ársins 1941,komst hlutfallið milli árstekna Dags-
brúnarverkamanns og persónufrádráUar hærra en áður hafði þekkzt, og nam per-
sónufrádráttur einhleypings 25.86 % árslaunanna. Eins og sýnt hefur verið fram á
hér að framan í athugasemdum um "Persónufrádráttur og áhrif hans", ætti persónu-
frádrátturinn við skattlagningu 1953 að nema: kr. 8530.38 fyrir einhleyping, kr.
6635.00 fyrir barn og kr. 17060.76 fyrir hjón, miðað við samsköttun hjóna, og er það
miðað við tekjur ársins 1952 og fullt tillit tekið til almennra grunnkaupshækkana,
sem átt hafa sér stað.

Frumvarpið felur í sér þessar upphæðir persónufrádráttar sem grundvöll, og er
þar lagt til, að persónufrádrátturinn verði sem hér segir:

Fyrir hjón 11300 kr.
hvert barn 6600-
einhleyping . . . . . . . . . . . . . . . . 8500-
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Pers~nufrádráttur hjóna, miðað við skiptingu tekna þeirra í milli, er hlutfalls-
leg,a lægri sem n~I?~r % en .persónufrádráttur tveggja einhleypinga. Ástæðan fyrir
þVI, ,að þetta er álitið sanngjarnt, er sem hér segir:
, ..I skatts!iga~1Um ver~ur tekið fullt tillit til hjóna sem tveggja einstaklinga (ásamt
omogum). A hmn bóginn er það ófrávíkjanleg staðreynd, að tveir einstaklingar
- hjón -, sem samvistum búa, eru hlutfallslega í betri aðstöðu hvað viðvíkur fram-
færslukostnaði heldur en tveir einhleypingar. og kemur þar fyrst og fremst til
greina vinna konunnar á heimilinu. Erfitt er að meta slíkt starf réttlátlega til tekna,
en sé það metið í sambandi við persónufrádrátt, sem er meira eða minna mat á skatt-
frjálsum þurftartekjum, þá væri ekki fjarri lagi, að hjón, sem samvistum búa, hafi
aðstöðu til að komast af með % lægri þurftartekjur en tveir einhleypingar, og er
það svipað hlutfall og er á milli elli- og örorkulífeyrisgreiðslu til hjóna annars vegar
og einhleypinga hins vegar. Að veita hjónum tvöfaldan persónufrádrátt á við ein-
hleyping, eftir að tekjum hjóna væri skipt til helminga, hefði þá afleiðingu að íþyngja
óþarflega mikið einhleypingum frá því, sem nú er, eða að færa það óréttlæti, sem hjón
eiga nú við að búa, að öllu leyti yfir á einhleypinga. Um áhrif persónufrádráttar á
skattupphæðir vísast til síðari athugana um tekjuskattsstígann.

Skattfrelsí á lágtekjum:
Það er hægt að færa margvísleg rök fyrir því, að skattur af lágum tekjum verði

algerlega felldur niður, eins og ráð er fyrir gert í frumvarpinu, og af mörgum
rökum er tvennt þó veigamest:

1. Þrátt fyrir hækkun persónufrádráttar verða ávallt skattskyldar tekjur, sem
varla er unnt að ætla sem skattstofn vegna þess, hversu lágar þær eru. Vegna áhrif-
anna, sem enn hærri persónufrádráttur hefði á tekjur, sem mættu teljast hærri en
lágtekjur. er ekki unnt að hækka persónufrádráttinn. Í þess stað er felldur niður
skattur af þessum lágtekjum skv. sérstakri grein í frumvarpinu, og hefur slíkt engin
áhrif á skattlagningu hærri tekna.

2. Kostnaður ríkissjóðs við framkvæmd á álagningu og innheimtu skatta af lág-
tekjum fer tvímælalaust fram úr þeim tekjum, sem af þeim leiðir. Sérstök lækkun á
lágum sköttum, eins og tíðkazt hefur hér á landi undanfarin ár, hefur engan sparnað
í för með sér og er því raunverulega kostnaðarsamari fyrir ríkissjóð en hrein niður-
felling.

Hægt er að sýna fram á með nokkrum dæmum, hvað tekjuupphæðir mega fara
hæst hjá mismunandi stórum fjölskyldum til þess að njóta skattfrelsis:

Skattur einhleypings af 13500 kr. tekjum fellur niður
hjóna, án ómaga - 16800 -
hjóna, með 1 ómaga - 23400 -
hjóna, með 2 ómaga - 30000 -

Þeir aðilar, sem hafa sömu heimilis ástæður og lægri tekjur en hér eru taldar,
verða sömuleiðis skattfrjálsir. Hjá þeim aðilum, sem hafa fleiri ómaga á framfæri,
mega tekjurnar hækka um 6600 kr. fyrir hvern ómaga, og skattar falla niður. T. d.
hjón með 3 örnaga á framfæri mega hafa í tekjur 36600 kr. og verða skattfrjáls.
Til samanburðar má geta þess, að samkv. framkomnu frumvarpi um framlengingu
á. ákvæðunum um lækkun skatts af lágtekjum fengju eftirtaldir 113 hl. eftirgefinn
af skatti:

Skattur einhleypings .
hjóna, án ómaga .
hjóna, með 1 ómaga
hjóna, með 2 örnaga ..

af 12750 kr. tekjum yrði lækkaður um % hluta
- 16900 - 113

- 20000 - %
- 23300 - %
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Kostnaður vegna heimilisaðstoðar:
Það munu allir sammála um, að réttlátt sé að veita frádrátt vegna heimilisað-

stoðar, þar sem konan vinnur utan heimilis eða einstæðar mæður eða feður hafa
börn innan 16 ára aldurs á framfæri. En menn greinir á um það, hver upphæð
skuli leyfð til frádráttar.

Rökin fyrir ákvörðun 5. gr. má segja að séu þessi:
Ef gift kona, sem er samvistum við mann sinn, stundar atvinnu utan heimilis,

má segja, að sá aðstöðumunur, sem hjón höfðu vegna vinnu konu á heimilinu, sé
burt fallinn, og það hvort sem greidd eru laun til ráðskonu eða kostnaðarauki verði
beinlínis með öðru móti (meira keypt þjónusta á ýmsum sviðum). En við skiptingu
tekna á milli hjóna eru skattar af skattskyldum tekjum þeirra reiknaðir eins og
tveggja einhleypinga, að fráteknum mismun í persónufrádrætti, en annar er mun-
urinn ekki. Ef nú, við atvinnu konu, aðstöðumunur hjóna fellur niður, ættu hjón
í sambandi við persónufrádrátt að skoðast sem tveir einhleypingar, en meiri ívilnun
til hjóna án ómaga, vegna atvinnu konu, er ekki réttlátt að veita. Sá kostnaður,
sem um fram verður, er hliðstæður við annan framfærslukostnað, sem einhleyp-
ingar verða að bera án skattívilnunar. Ef þessi frádráttur vegna atvinnu konu
þykir lítill, er það vegna þess, að vinna konunnar á heimilinu er ekki fyllilega metin
í persónufrádrætti, sem er miðaður við þurftartekjur, en ekki annan framfærslu-
kostnað. Þegar konan er orðin sama og sjálfstæður gjaldþegn, er ekki um að ræða
meiri kostnað við að afla tekna en leyfður yrði hverjum og einum einhleypingi til
skatts, þ. e. persónufrádráttur. Ef tekið yrði meira tillit til heimiliskostnaðar en
þessu næmi, eftir að búið er að skipta tekjum, mundi rökrétt leiða af sér, að ein-
hleypingar, sem hefðu aðstöðu til að halda ráðskonu, ættu heimtingu á frádrætti,
sem næmi sama og a. m. k. lf2 hluta þess, sem hjón nytu.

Hækkun á persónufrádrætti barna er hlutfallslega sú sama og hjónanna.
Einstæðar mæður og feður með börn á framfæri hafa ólíkt erfiðari aðstæður við

framfærslu barna sinna en þar sem bæði foreldrin sjá um framfærslu. Að leyfa, auk
þess persónufrádráttar, sem leyfður er fyrir ómagann, aukafrádrátt, sem nemur full-
um persónufrádrætti einhleypings fyrir eitt barn, er miðað við, að allur aukalegur
framfærslukostnaður sé sambærilegur við persónufrádrátt maka, og viðbótarper-
sónufrádráttur fyrir hvert barn á framfæri þar umfram telst eigi ofætlaður tvö-
faldur á við aukapersónufrádrátt, sem hjón fá fyrir ómaga sína, ef konan vinnur
utan heimilis.

Einnig virðist sanngjarnt, að þessi frádráttur verði veittur, hvort sem um er
að ræða beina aðkeypta heimilisaðstoð (ráðskonu) eða ekki.

Tekjuskattsstiginn :
Í öllum umræðum um tekjuskattsstiga verður að hafa rikt i huga, að stiginn er

miðaður við skattskyldar tekjur, þ. e. hreinar tekjur gjaldanda að frádregnum per-
sónufrádrætti. Skattskyldar tekjur er því hinn raunverulegi mælikvarði, sem leiðir i
ljós tekjuskattsþol skattþegnanna.

Þær breytingar á skattlagningu hjóna, sem fram koma í 2. gr., eru alger grund-
vallarbreyting á ákvörðun skattskyldra tekna hjá meginþorra gjaldenda og leiðir
af sér, að ógerningur er að nota óbreytta skattstiga samkvæmt gildandi lögum.

Slík breyting án breytts skattstiga mundi leiða af sér svo geigvænlega lækkun
á tekjusköttum einstaklinga, að óverjandi væri að halda því fram. Hins vegar hef-
ur verið sýnt fram á hér að framan, að hægt væri að lækka heildarupphæð skatta
frá því, sem óbreytt löggjöf mundi skila, um 14 milljónir króna við skattlagningu
1953, eða um 28,5% lækkun, og ná þó tekjuáætlun fjárlaga 1953 af umræddum
sköttum. Það verður því að gera upp við sig, hvernig sú lækkun á heildar sköttum,
sem til greina kemur, skuli skiptast til áhrifa milli mismunandi flokka skattgreið-
enda.

Hinn nýi skattstigi, sem er í 7. gr. frumvarpsins, miðar fyrst og fremst að
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lækkun skatta á fjölskyldufólki (auk ákvæðanna um skattfrelsi lágtekna. sem um
ræðir í 4. gr. og hefur mest áhrif til skattfrelsis á fjölskyldufólki). Einnig er gert
ráð fyrir lækkun skattstiga frá núgildandi lögum á tekjum yfir 68600.00 kr. Þessi
lækkun á hærri tekjum er ekki annað en formsatriði, þar sem fellt er niður úr
skattstiga sem svarar rúmlega yz hluta núgildandi stríðsgróðaskattsstiga, en sá hluti
skattsins rennur nú til bæjar- og sveitarfélaga. En i þess stað eru ákvæðin um tak-
mörkun á álagningu útsvara á þessar tekjur numin úr gildi, sbr. 9. gr. frumvarps-
ins. Í stað þess, að þessir skattgreiðendur séu taldir greiða skatt til ríkissjóðs, sem
síðan er greiddur yfir til bæjar- og sveitarfélaga, er með þessari breytingu öllum
veg og vanda af álagningu og innheimtu velt yfir á bæjar- og sveitarfélögin, en
ekki um að ræða neina raunverulega lækkun á heildarsköttum af þessum tekjum,
þegar tekjuútsvör eru tekin með í reikninginn.

Til þess að hægt sé að lækka, svo að einhverju nemi, á fjölskyldufólki, er
óhjákvæmilegt, að einhleypingar með tekjur fyrir ofan visst mark, taki á sig ör-
litlar hækkanir í sköttum, og er slík hækkun á einhleypingum með forsvaranlegar
tekjur til framfærslu, til frekari lækkunar á fjölskyldufólki, ekki ósanngjörn, því
að sú staðreynd er óhrekjanleg, að skattþunginn hefur hvilt hlutfallslega léttara á
einhleypingum undanfarin ár.

Nú væri ekki úr vegi að sýna fram á með nokkrum dæmum heildaráhrif frum-
varpsins við skattlagningu 1953, miðað við mismunandi tekjur á árinu 1952 og
fjölskylduástæður, og til samanburðar skattana eins og þeir yrðu að óbreyttum
skattalögum.

Einhleypingar:
Með hækkun persónufrádráttar og breyttum skattstiga eru þurrkaðir út skattar

einhleypra af tekjum frá kr. 4650.00 til 8600.00, sem yrðu skattlagðar að óbreyttum
lögum.

Með sérstökum ákvæðum um skattfrelsi af lágtekjum falla niður skattar af
tekjum einhleypra, sem ekki ná kr. 13550.00. Áður hefur verið bent á, hvað skattar
lækki á lágtekjum samkvæmt núgildandi lögum.

Tekjur frá kr. 13550.00 að og með kr. 17600.00 njóta fyllilega áhrifa af tvö-
földun persónufrádráttar, og tekjur allt að kr. 21 600.00 njóta hluta af hækkun per-
sónufrádráttar. Einhleypingur með kr. 21 600.00 til og með kr. 68550.00 i tekjur
hækkar í skatti frá kr. 2.00 upp í kr. 398.00 hæst.

Eftirfarandi tafla sýnir bezt áhrifin:

Tekjur einhleypings

4650.00
8500.00

12750.00
13500.00
13550.00
17600.00
21550.00
21600.00
32950.00
34000.00
68550.00

Tekjuskattar
skv. frumvarpinu skv. núgildandi skattalögum

o
o

falli niður
falli niður

56.00
142.00
418.00
422.00

1305.00
1400.00
6530.00

2.00
28.00
81.00

143.00
143.00
267.00
420.00
420.00

1055.00
1119.00
6132.00

Hjón:
Hjón með 16800 kr. tekjur verða skattfrjáls vegna sérstakrar niðurfellingar

skatts af lágtekjum. Að óbreyttum skattalögum verða hjón með 8700 kr. tekjur
skattlögð, en skattur af þeim tekjum hjóna og af tekjum að og með kr. 16 900.00
er lækkaður um ys hluta.
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Hjón með 18400 kr. tekjur greiða helmingi lægri skatt (kr. 71.00) en ein-
hleypir af 17 600 kr. tekjum. Að óbreyttum skattalögum hefði skatturinn orðið
kr. 164.00.

Hjón með 29500 kr. tekjur: Skattur að óbreyttum lögum yrði kr. 605.00; sam-
kvæmt frumvarpinu kr. 284.00.

Hjón með 32950 kr. tekjur: Skattur að óbreyttum lögum yrði kr. 795.00;
samkvæmt frumvarpinu kr. 524.00.

Hjón með 36600 kr. tekjur: Skattur að óbreyttum lögum yrði kr. 1023.00;
samkvæmt frumvarpinu kr. 781.00.

Hjón með 1 barn á framfæri:
Hjón með 1 barn á framfæri með 23400 kr. tekjur verða skattfrjáls vegna

niðurfellingar skatts af lágtekjum. Að óbreyttum skattalögum verða hjón með 1
barn á framfæri og með 119(}0 kr. tekjur skattlögð, en skattur af þeim tekjum
að og með kr. 20000.00 er lækkaður um % hluta.

Hjón með 1 barn á framfæri og 29500 kr. tekjur: Skattur að óbreyttum lög-
um yrði kr. 447.00; samkvæmt frumvarpinu kr. 142.00.

Hjón með 1 barn á framfæri og 32950 kr. tekjur: Skattur að óbreyttum lög-
um yrði kr. 616.00; samkvæmt frumvarpinu kr. 211.00.

Hjón með 1 barn á framfæri og 36600 kr. tekjur: Skattur að óbreyttum lög-
um yrði kr. 822.00; samkvæmt frumvarpinu kr. 319.00.

Hjón með 2 börn á framfæri:
Hjón með tvö börn á framfæri með 30000 kr. tekjur verða skattfrjáls vegna

niðurfellingar skatts af lágtekjum. Að óbreyttum skattalögum verða þessir aðilar
að greiða skatt af tekjum frá kr. 15100.00, en skattur af þeim tekjum og með 23300
kr. eru lækkaðir um % hluta.

Hjón með 2 börn á framfæri og 32950 kr. tekjur: Skattur að óbreyttum lög-
um yrði kr. 457.00; samkvæmt frumvarpinu kr. 84.00.

Hjón með 2 börn á framfæri og 36600 kr. tekjur: Skattur að óbreyttum lög-
um yrði kr. 639.00; samkvæmt frumvarpinu kr. 152.00.
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