
Nd. 14. Frumvarp til laga [11. mál]
um breyting á lögum nr. 46/1954, um tekjuskatt og eignarskatt.

Flm.: Karl Guðjónsson, Gunnar Jóhannsson.

1. gr.
Upphaf 10. gr. laganna orðist svo (og breytist stafliðir greinarinnar í samræmi

við það):
Frá tekjum skal draga, áður en skattur er á þær lagður:

a. Atvinnutekjur þær, er skattþegn hefur aflað sér með eftir-, nætur- og helgi-
dagavinnu við störf í þjónustu útflutningsframlciðslunnar og ekki eru orlofs-
skyldar. Atvinnurekendum skal skylt að láta skatt yfirvöldunum í té vinnu-
skýrslur, er sýni glögglega, hver hluti af greiðslum til starfsmanna þeirra falli
undir þetta ákvæði. Einnig skulu launþegar gera grein fyrir því á skattframtali
sínu, hvort einhver hluti tekna þeirra, og þá hvað mikill, eigi að falla undir
þetta ákvæði.
Ráðherra ákveður í reglugerð til hverra starfa ákvæði þetta taki, og skal þá við

það miðað, að einungis bein störf við framleiðsluvöruna sjálfa heyri undir þetta
ákvæði.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Mál þetta hefur verið flutt á undanförnum þingum, en ekki hlotið afgreiðslu
til þessa.

Við flutningsmenn teljum, að hér sé um réttlætismál að ræða, sem öll rök hnígi
að að samþykkt verði, og því er það cnn flutt hér.

Það er alkunna, að þegar mikið berst að af sjávarafla, þá er unnið að verkun
hans miklum mun lengur en venja er um aðra vinnu, en verðmæti aflans mundi
spillast, ef menn miðuðu lengd vinnudagsins við það, sem þeim hætti hóflegt, en
ekki við nauðsynina á því að forða verðmætum undan skemmdum. Það má auk
þess segja að minnsta kosti um þann þátt fiskverkunarinnar, sem fram fer að vetrar-
lagi, að fæstir munu sækjast eftir þeirri atvinnu vikum saman svo lengi á degi
hverjum, að jafngildi tveimur eða hálfum þriðja venjulegum vinnudegi, eins og oft
tíðkast þó í aflahrotum.

Þjóðfélagið hlýtur að viðurkenna nauðsynina á því að fá notið þeirra verðmæta,
sem við vinnu þessa eru sköpuð, ella hefðu Íslendingar vafalaust tekið upp þann
hátt, sem víða tíðkast í öðrum menningar löndum, að reisa með löggjöf skorður
við hóflausri yfirvinnu, en það er nú víða talinn sjálfsagður liður í almennri heilsu-
vernd. Við okkar staðhætti hlyti slík takmörkun að minnka framleiðsluna eða
spilla verðgildi hennar.

En þótt þegnar þessa þjóðfélags njóti ekki þeirrar verndar gegn óhóflega löng-
um vinnudegi, sem æskilegt væri, þá ætti þjóðfélagið að geta látið hjá líða að notfæra
sér þann launaávinning, sem verkalýðshreyfingin hefur samið um fyrir slíka yfir-
vinnu, til hömlulausrar skattheimtu, og liggur þá beinast við að leysa launauppbót
fyrir óhjákvæmilega yfirvinnu í þágu útflutningsframleiðslunnar undan skattlagn-
ingu.

Í frumvarpinu er ekki lagt til, að yfirvinnan verði að öllu leyst undan skatt-
skyldu, heldur aðeins sá hluti kaupgreiðslunnar, sem er umfram venjulegt dag-
vinnukaup. Væri þá samræmi fengið milli orlofslaga og skattalaga að því er þessa
vinnu varðar, því að ekki er skylt að greiða orlof á yfirvinnuna, nema sem dag-
vinna væri.

Afgreiðsla Alþingis á þessu máli er sýnu brýnni nú en áður, þar eð fyrirsjáan-
legt er, að til þess hlýtur að koma, að verkalýðssamtökin hætta að leyfa takmarka-
lausa yfirvinnu, sem sökum skatts og útsvars aðeins hafnar lítið gjald fyrir hjá
því fólki, sem leggur nótt með degi í það erfiði, sem þarf til að gera verðmæta
vöru úr sjávaraflanum.


