
Ed. 376. Frumvarp til laga [142. mál]
um breyting á lögum nr. 46 14. apríl 1954, um tekjuskatt og eignarskatt.

Flm.: Alfreð Gíslason.

1. gr.
A eftir 1. málsgr. 11. gr. laganna komi þrjár nýjar málsgreinar, svo hljóðandi:
ÞÓ er giftri konu, sem stundar sjálfstæða atvinnu utan heimilis sins, heimilt

að telja fram sérstaklega til skatts tekjur, sem hún hefur af þeirri atvinnu, enda sé
teknanna ekki aflað í fyrirtæki, sem maður hennar er meðeigandi að eða hluthafi i,
og skal þá leggja á hana samkvæmt því.

Nú starfar kvæntur maður við atvinnufyrirtæki konu sinnar, og fellur þá heimild
til sérsköttunar niður.

Er gift kona telur sérstaklega fram til skatts, skal frá hreinum tekjum hennar
draga lögboðinn persónufrádrátt, áður en skattur er reiknaður, og fellur þá tilsvar-
andi frádráttarupphæð niður við ákvörðun skatts eiginmanns hennar.

2. gr.
Aftan við 12. gr. laganna bætist ný málsgrein, svofelld:
Hjón, sem skattlögð eru samkvæmt 2. málsgr, 11. gr., skulu hvort um sig njóta

frádráttar vegna barna og annarra skylduómaga í réttu hlutfalli við skattskyldar
tekjur.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Í núgildandi skattalögum er hjónum, sem samvistum eru, skilyrðislaust gert að
telja fram tekjur sinar sameiginlega og þær síðan skattlagðar í einu lagi. Gildir einu,
hvort annað hjónanna eða bæði afla teknanna. Leiðir af þessu og hinni öru stig-
hækkun skattstigans, að giftum konum, sem vinna utan heimilis, er gert að greiða
miklu hærri skatt af launum sinum en gert mundi vera, ef þær væru ógiftar. Hjónum,
sem bæði afla skattskyldra tekna, er þannig iþyngt stórlega umfram einstaklinga,
en þó einkum sambærilegt sambúðarfólk. Borið saman við hjón, þar sem konan
vinnur eingöngu að heimilisstörfum og aflar heimilinu þannig óbeinna tekna, greiða
þessi hjón einnig óhæfilega hátt skattgjald. Öllum mun ljóst, að giftar konur, sem
eingöngu vinna á heimilum sínum, leysa að jafnaði mikið starf af hendi og skapa
þannig verðmæti, sem. þó verða einungis að nokkru metin til fjár, enda skattfrjáls,
svo sem vera ber. Hitt mun mörgum ekki ljóst, að giftum konum, sem vinna fullt
starf utan heimilis, er ókleift að skapa heimilum sínum nema lítinn hluta þessara
verðmæta, en jafnframt er þessum konum gert að greiða hærri skatt af tekjum sínum
en nokkrum öðrum sambærilegum aðila, og geta þeirra til að kaupa heimilisaðstoð
eða standa straum af kostnaði við nauðsynlegar breytingar á búskaparháttum hjóna,
sem bæði starfa utan heimilis og ekki hafa heimilisaðstoð, þannig rýrð langt úr
hófi fram. Heimili, þar sem konan vinnur úti, er þannig miklum mun verr sett en
heimili með jafnháar beinar tekjur, sem heimilisfaðirinn vinnur einn fyrir, þótt
skattgjald heimilanna sé nú það sama eða því sem næst.

Bein afleiðing af hinum óróttlátu ákvæðum um skattgjald hjóna, sem bæði afla
beinna tekna, er sú, að margar konur við góða heilsu og heimilisaðstæður telja sér
ekki fært að vinna utan heimilis, þótt þjóðfélagið hafi brýna þörf fyrir starfsorku
þeirra. Sérstaklega er þörfin mikil fyrir vinnu giftra kvenna i mörgum þorpum og
bæjum, sem byggja afkomu sína að mestu á útgerð og fiskverkun. Má geta þess, að
Keflavíkurbær hefur veitt hjónum, sem bæði vinna fyrir skattskyldum tekjum, mjög



verulegar Ívilnanir við útsvarsálagningu til að laða þessar konur til framleiðslu-
starfa, en aðrir bæir hafa þetta einnig til athugunar. Margar giftar konur hafa aflað
sér dýrmætrar menntunar og reynslu í starfsgreinum, þar sem mikill skortur er á
sérmenntuðu starfsfólki, t. d. við hjúkrunarstörf. Má ætla, að með samþykkt frum-
varpsins væri stigið stórt skref í þá átt að bæta úr hinum tilfinnanlega skorti, sem
nú er á hjúkrunarkonum.

Önnur afleiðing af núverandi skattafyrirkomulagi er sú, að fólk freistast til að
stofna til sambúðar án þess að ganga í formlegt hjónaband, og einnig munu þess
dæmi, að fólk hafi skilið vegna hinna þungu og óréttlátu skattabyrða. Munu allir
sammála um, að það sé óheppilegt og óviðunandi, að skattar hækki - að óbreyttum
tekjum - við að stofna til formlegs hjónabands.

því hefur verið haldið fram, að nokkurt skattatap hlyti st af breytingu þeirri á
skattalögunum. sem felst í þessu frumvarpi. Ekki mun þó hér um mikla upphæð að
ræða, þar sem hjón þau, er hér eiga hlut að máli, eru tiltölulega fá. Mikilvægt er
einnig í þessu sambandi, að ætla má, að allmargar konur umfram það, sem nú er,
taki upp störf utan heimilis, ef frumvarpið verður samþykkt, og munu þær þá að
sjálfsögðu greiða skatt af tekjum sínum, en jafnframt mun framleiðsla aukast við
störf þeirra og opinber gjöld leggjast á framleiðsluaukninguna á ýmsan hátt. Er
því mjög vafasamt, að teljandi skattatap verði að breytingunni, þegar til lengdar
lætur.

Ýmsar raddir hafa fyrr og síðar komið upp um víðtækar breytingar á skatt-
lagningu hjóna yfirleitt. Breytingar þessar eru svo víðtækar, að þær munu þarfnast
ýtarlegrar rannsóknar, og flm. telur því ekki rétt að tengja þær við breytingar þær,
er felast í þessu frumvarpi og takmarkast við auðvelda lausn á réttlætismáli, sem
ekki þolir frekari bið.


