
sþ. 68. Tillaga til þingsályktunar [64. mál]'
um afnám tekjuskatts af launatekjum.

Flm.: Gylfi Þ. Gíslason, Benedikt Gröndal, Bragi Sigurjónsson,
Jón Árm. Héðinsson, Sighvatur Björgvinsson.

Alþingi ályktar að fela þeim aðilum, sem nú starfa að endurskoðun gildandi
skattalaga, að miða tillögur sínar m. a. við þessi grundvallaratriði:

1. Greint skal milli þess, hvort skattgreiðandi er launþegi eða hefur tekjur af
atvinnurekstri, hvort sem atvinnureksturinn er stundaður af einstaklingum, sam-
eignarfélögum, hlutafélögum, samvinnufélögum eða opinberum aðilum. Laun-
þegi skal ekki greiða tekjuskatt til ríkisins af tekjum sínum nema þær séu hærri
en tvöfaldar meðaltekjur kvæntra karla á síðasta ári, eftir að þær hafi verið
leiðréttar samkvæmt kaupgjaldsvísitölu.

2. Við ákvörðun á skattskyldum tekjum einstaklings af eigin atvinnurekstri skulu
laun hans áætluð eins og telja má eðlilegt miðað við vinnuframlag hans í þágu
fyrirtækis síns, sem og stöðu hans, og vera hliðstæð tekjum fyrir sams konar
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störf í atvinnurekstri. Tekjur þessar skulu færðar sem kostnaður við atvinnu-
reksturinn. Sérstöku eftirliti verði beitt til þess að koma í veg fyrir að fólk sé
tekið á launaskrá án þess að það starfi í þágu fyrirtækisins, enda liggi þung
viðurlög við slíku.

3. Af atvinnurekstri, hvort sem hann er stundaður af einstaklingum, sameignar-
félögum, hlutafélögum eða opinberum aðilum, skal greiddur stighækkandi tekju-
skattur.

4. Reglur um afskriftir eigna skulu við það miðaðar, að afskriftirnar svari til
eðlilegrar verðmætisrýrnunar, miðað við verðmæti eignarinnar þegar afskrift
fer fram, en að jafnan sé miðað við mat á upphaflegum endingartíma eignar-
innar, þ. e. að kaupandi eignar afskrifi hana með sama hætti og seljandi henn-
ar hefði borið að gera, þannig að sama eign verði aldrei afskrifuð oftar en
einu sinni.

5. Reglur um heimild til þess að draga vexti af skuldum frá tekjum verði við það
miðaðar, að um hafi verið að ræða nauðsynlega lánsfjáröflun í þágu atvinnu-
rekstrarins.

6. Hagnaður af sölu eigna verði skattlagður að svo miklu leyti sem hann á ekki
rót sína að rekja til rýrnunar á verðgildi peninga.

7. Sett skulu ítarleg ákvæði, er miði að því að koma í veg fvrir röng framtöl til
söluskatts og tekju- og eignarskatts. Eftirlit með því, að þeim ákvæðum sé
hlýtt, sé eflt verulega.

8. Allsherjarendurskoðun fari fram á útgjaldakerfi ríkisins í því skyni að bæta
ríkissjóði með auknum sparnaði missi tekna af innheimtu tekjuskatts af launa-
tekjum. Að svo miklu leyti sem það, ásamt auknum tekjum vegna breyttra
reglna um tekjuskattsgreiðslur af atvinnurekstri og bættu skatteftirliti, dugir
ekki til að mæta tekjumissi ríkissjóðs, skal lagt gjald á veltu fvr irtæk ia, sem
stunda atvinnurekstur, og sé upphæð þess miðuð við að tekjur ríkissjóðs hald-
ist óbreyttar þrátt fyrir afnám tekjuskatts af launatekjum einstaklinga, öðrum
en hæstu tekjum.

9 Hvort hjóna um sig verði sérstakur skattareiðandi, þannig að vinni hjón utan
heimilis skuli hvor aðili gerða útsvar af þeim tekjum, sem hann vinnur fyrir,
ef þær eru á annað borð skattskyldar. Vinni annar aðilinn utan heimilis, skal
sá, sem engar tekjur hefur, en vinnur á heimili, eiga rétt til ráðstöfunar á hluta
af tekjum hins og greiða útsvar af þeirri fiárhæð, þó aldrei til bærri hlutar
en svarar til helmings af tekjum heimilisins. Ef bað hióna, sem annast heimilis-
störf, sýnir fram á, að það hafi ekki fengið til ráðstöfunar þann hluta tekn-
anna, sem hún eða hann er talinn eiga rétt á, ber þeim, sem tekna heimilisins
aflaði, að greiða allt útsvar af þeim.

10. Lög um tekjustofna sveitarfélaga skulu endurskoðnð með það fyrir augum að
auka friálsræði þeirra til þess að ákveða á hvern hátt þau afla sér tekna sinna.
ÞÓ skulu þau ekki fá heimild til þess að innheimta söluskatt né virðisauka-
skatt.

Greinargerð.
Á undanförnum árum hefur komið æ skvrar í l iós, að skattkerfi Þ~ð. sem 1s-

Iendincar búa við, er svo ranzlátt, að ekki verður við unað. Á grundvelli gildandi
skattalaga þrífst mesta þióðfélagsmisrétti. sem nú er um að ræða á Íslandi, Það
er í því fólgið, að meginbunzi byrða hinna beinu skatta hvílir á herðum launa-
manna, en hins vegar greiða þeir, sem einhvern atvinnurekstur stunda, bvort sem
er um að ræða félög eða einstaklinga, sáralítinn skatt af tekjum sínum. Á síðustu
árum hefur það ranglæti, sem í þessu felst, verið svo aual ióst og farið svo vaxandi,
að það er orðið eitt brýnasta hagsmunamál launþega, að hér verði úr bætt.

Rikissfiórn Ólafs Jóhannessonar beitti sér þegar á fyrsta valdaári sínu fyrir
setningu nýrra skattalaga, og bar það að sjálfsögðu vott um, að þeir flokkar, sem
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að þeirri stjórn stóðu, hefðu gert sér ljóst, að breyting væri nauðsynleg. Þau skatta-
lög gilda í aðalatriðum enn, en hafa hins vegar reynst afar misheppnuð í framkvæmd.
Misréttið milli launþega og atvinnurekenda hefur aldrei verið jafnaugljóst og stór-
fellt og á síðustu árum. Af þessum sökum fluttu þingmenn Alþýðuflokksins þegar á
þinginu 1973-74 tillögu til þingsályktunar um lækkun tekjuskatts á einstaklingum.
Kjarni tillagnanna var sá, að horfið skyldi frá því, að meginþorri einstaklinga greiddi
tekjuskatt til ríkisins af tekjum sínum, heldur greiddi gjöld sín til hins opinbera
í staðinn í formi óbeins skatts. Þeim, sem hafa mjög háar tekjur, var þó ætlað að
greiða áfram stighækkandi tekjuskatt, og sömuleiðis var gert ráð fyrir því, að greidd-
ur yrði stighækkandi skattur af atvinnurekstri. Jafnframt voru gerðar tillögur um sér-
staka tekjuöflun, sem verja átti til þess að hækka tekjur þeirra, sem ætla mátti að
greiða mundu meira vegna þeirrar hækkunar söluskatts, sem gert var ráð fyrir,
en þeir hefðu greitt í tekjuskatt.

Núverandi ríkisstjórn virðist hafa gert sér ljóst, að lagasetning fyrrverandi
ríkisstjórnar um skattamál var mjög gölluð, því hún boðaði þegar við valdatöku
sína frumvarp að nýjum skattalögum. Ekki var samt slíkt frumvarp flutt á síðasta
þingi, en er boðað á þessu þingi. Á síðasta þingi fluttu þingmenn Alþýðuflokksins
því tillögu til þingsályktunar um afnám tekjuskatts af launatekjum. Meginbreyt-
ingarnar, sem þar var gert ráð fyrir, voru tvær:
í fyrsta lagi var gert ráð fyrír, að horfið yrði að fullu frá innheimtu tekju-

skatts til ríkisins af tekjum launþega. Á hinn bóginn var gert ráð fyrir því, að ríkið
héldi áfram að innheimta stighækkandi tekjuskatt af atvinnurekstri.
í öðru lagi var lagt til, að tekið yrði að greina milli atvinnurekstrar einstaklinga

og einkabúskapar þeirra, í því skyni að koma í veg fyrir, að bókfærður halli á
atvinnurekstri geti gert einstaklingi kleift að hafa háar raunverulegar tekjur í skjóli
atvinnurekstrarins, án þess að greiða af þeim nokkurn tekjuskatt eða útsvar, vegna
þess að atvinnureksturinn er talinn rekinn með tapi samkvæmt bókhaldi og skatta-
framtali. Gert var ráð fyrir því, að eiganda atvinnufyrirtækisins, sem við það starf-
ar, séu jafnan áætlaðar tekjur, sem telja má eðlilegar miðað við vinnuframlag hans
í þágu fyrirtækisins og stöðu hans við það, og séu þessar tekjur áætlaðar hliðstæðar
launum, sem greidd eru fyrir sams konar störf í atvinnurekstri. Síðan greiði hann
útsvar af þessum áætluðu tekjum, auk þess sem hagnaður af atvinnurekstrinum
yrði auðvitað skattskyldur.

Jafnframt voru gerðar tillögur um ýmsar aðrar breytingar á tekjuskattslög-
unum, sem allar miðuðu að því, að þeir, sem atvinnurekstur stunda, bæru stærri
og réttlátari hlut skattbyrðinnar en átt hefur sér stað.

Nú flytja þingmenn Alþýðuflokksins enn tillögu til þingsályktunar, sem mark-
ar þá stefnu, sem þeir telja rétt að fylgt verði við þá endurskoðun gildandi skatta-
laga, sem unnið er að. Markmiðið er enn hið sama: að leiðrétta hið hróplega mis-
rétti, sem á sér stað milli tekjuskattsgreiðslu launafólks og tekjuskattsgreiðslu
þeirra, sem atvinnurekstur stunda.

Ranglæti núgildandi kerfis í skattamálum kemur fram í þessum staðreyndum:
Í ár var einstaklingum gert að greiða 10550 millj. kr. í tekjuskatt, en félögum

1 740 millj. kr. Þessar 10550 millj. kr. eru brúttótala. Raunverulegur tekjuskattur
er ekki svona hár, því að þessum 10550 millj. kr. ganga 3240 millj. kr. til barna-
bóta, þ. e. bóta með hverju barni, sem tekjuskattsgreiðandi hefur á framfæri sínu,
og 700 millj. kr. til afsláttar á útsvari, þannig að raunverulega innheimtir ríkis-
sjóður 6600 millj. kr. í tekjuskatt, en ekki 10550 millj. kr. Áður var tekið tillit til
framfærslubyrði vegna barna á tvennan hátt: annars vegar með greiðslu fjölskyldu-
bóta úr tryggingakerflnu, og var kostnaður vegna þeirra greiðslna greiddur af
ríkinu, en hins vegar með heimild til sérstaks frádráttar frá tekjum vegna barna.
Nú hafa þessi tvenns konar hlunnindi verið sameinuð í eitt, í svo nefndar barna-
bætur, sem dregnar eru frá álögðum tekjuskatti. Ef þessar barnabætur reynast
meiri en álagður tekjuskattur, er ýmist útsvar hlutaðeigandi skattgreiðanda lækkað
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eða upphæðin beinlínis greidd í peningum. Sú fjárhæð, sem gert er ráð fyrir að
ríkissjóður greiði í ár til einstaklinga vegna barnabóta eða til sveitarfélaga vegna
útsvara, er talin muni nema um 1200 millj. kr., en þessar bætur eiga að sjálfsögðu
að haldast. Tekjumissir ríkissjóðs vegna afnáms tekjuskatts af launatekjum er því
sá tekjuskattur, sem einstaklingum er í ár ætlað að greiða, þ. e. 6600 millj. kr.,
sem eru nettótekjur ríkissjóðs af tekjuskatti, að viðbættum þeim 1 200 millj. kr.,
sem ríkissjóður mun greiða einstaklingum vegna barnabóta eða sveitarfélögum
vegna útsvara, eða 7800 millj. kr.

Áætlað hefur verið, að um 85% þessarar upphæðar séu greidd af launþegum.
Launþegar greiða þannig í ár rúmlega 6600 millj. kr. í tekjuskatt til ríkissjóðs.

Eins og fyrr segir, er félögum, sem stunda atvinnurekstur, gert að greiða 1 740
millj. kr. á þessu ári. Einstaklingar, sem stunda atvinnurekstur, greiða nær 1 200
millj. kr. í tekjuskatt, þannig að allir þeir, sem stunda atvinnurekstur á Islandi, munu
í ár greiða 2900 millj. kr. í tekjuskatt til ríkisins. Hér er um að ræða aðeins 55-60%
af þeim aðilum. sem atvinnurekstur stunda. 40-45 % af öllum atvinnurekendum
í landinu greiða í ár alls engan tekjuskatt til ríkisins. Óhætt mun að fullyrða, að
heildarvelta allra atvinnutækja í landinu hafi í fyrra numið a. m. k. 300 milljörðum
króna, án söluskatts. Af þessari 300 milljarða kr. veltu eru aðeins greiddar 2 900
millj. kr. í tekjuskatt, samtímis því sem lagðar eru 6600 millj. kr. á launþega. Það
er í þessu, sem hið hróplega ranglæti núgildandi tekjuskattskerfis er fólgið. Nú
í ár má áætla heildarveltu atvinnufyrirtækjanna um 400 milljarða kr.

því er oft haldið fram, að þetta misrétti eigi rót sína að rekja til gallaðra laga-
ákvæða um frádráttarréttindi þeirra, sem atvinnurekstur stunda. Er þá talið, að
leiðrétta megi misréttið með því að breyta frádráttarreglunum. En margföld reynsla
sýnir, að það tekst ekki að eyða misréttinu með þessum hætti. Nýjasta dæmið er
endurskoðun ríkisstjórnar Ólafs Jóhannessonar á skattaJöggjöfinni á fyrsta valda-
ári hennar. Ekki skal í efa dregið, að fullur vilji hafi þá verið til þess að ganga
þannig frá ákvæðum skattalaga varðandi atvinnurekstur, að atvinnurekendur, sem
hefðu í raun og veru mjög háar tekjur, gætu ekki komið sér hjá tekjuskattsgreiðslu.
En þetta mistókst algerlega. Þess vegna hefur þingflokkur Alþýðuflokksins komist
að þeirri niðurstöðu, sem er í samræmi við ályktanir síðustu flokksþinga Alþýðu-
flokksins um skattamál, að eina örugga ráðið til þess að firra launþega því hróp-
lega ranglæti, sem þeir verða fyrir, sé fólgið í því að afnema hreinlega tekjuskatt
til ríkisins af launatekjum, að þeim hæstu þó frátöldum.
í tillögu þeirri, sem þingmenn Alþýðuflokksins fluttu á síðasta þingi, var gert

ráð fyrir afnámi tekjuskatts af öllum tekjum. Í umræðum um þá tillögu, bæði inn-
an þings og utan, létu ýmsir þá skoðun í ljós, að ástæðulaust væri að afnema alger-
lega tekjuskatt af þeim launþegum, sem mjög háar tekjur hefðu. Þingflokkur Al-
þýðuflokksins hefur nú viljað taka tillit til þessa sjónarmiðs. Hann telur að at-
huguðu máli rétt að greiddur sé stighækkandi tekjuskattur af hæstu tekjum, eins
konar hátekjuskattur. Auðvitað geta skoðanir verið skiptar um það, hvað telja
skuli hátekjur, og eru flutningsmenn til viðræðu um aðra viðmiðun en þá, sem nefnd
er í tillögunni, en þar eru það taldar hátekjur ef þær eru helmingi hærri en meðal-
tekjur ársins á undan, eftir að þær hafa verið leiðréttar samkvæmt breytingum á
kaupgjaldsvisitölu. Samkvæmt skýrslum Hagstofu Íslands, sem birtar hafa verið
í Hagtíðindum, reyndust meðalbrúttótekjur kvæntra karla í fyrra 1 791 000 kr. Sam-
kvæmt því hefðu tekjur, sem hefðu verið hærri en 3.6 millj. kr., átt að teljast tekju-
skattsskyldar hátekjur samkvæmt þessari tillögu. En hér er þess að geta, að í skýrsl-
unni eru tekjur eiginkvenna taldar með tekjum eiginmanna. Þessi tillaga gerir hins
vegar ráð fyrir sérsköttun hjóna. svo að meðaltalið lækkar talsvert. þótt ekki verði
sagt með vissu, hvert það hefði orðið. Ef til vill hefði það ekki orðið fjarri 3 millj. kr.
Þessi stighækkandi tekjuskattur til ríkisins verði innheimtur ásamt útsvari, þó
þannig, að tekjuskattur og útsvar verði aldrei hærri hluti viðbótartekna en 50%.
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Grundvallaratriði þeirrar nyju stefnu í skattamálum, sem boðuð er í þessari
tillögu til þingsályktunar, eru þessi:

1. Horfið verði frá innheimtu tekjuskatts til ríkisins af tekjum launþega, annarra
en þeirra, sem hafa mjög háar tekjur.

2. Tekið verði að greina milli atvinnurekstrar einstaklinga og einkabúskapar
þeirra. Eiganda atvinnurekstrar, sem við hann starfar, séu jafnan áætlaðar
tekjur, sem telja má eðlilegar miðað við vinnuframlag hans í þágu fyrirtækis-
ins og stöðu hans við það, og séu þessar tekjur áætlaðar af hliðstæðum launum,
sem greidd eru fyrir sams konar störf í atvinnurekstri. Síðan greiði hann út-
svar af þessum áætluðu tekjum, auk þess sem hagnaður af atvinnurekstrinum
yrði auðvitað skattskyldur almennt. Til þess að koma í veg fyrir, að fyrirtæki
freistist til þess að taka fólk á launaskrá til þess að auka gjöld sín og minnka
hagnað, án þess að hluti þess vinni raunverulega í þágu fyrirtækisins, er gert ráð
fyrir sérstöku eftirliti með því, að þeir, sem eru á launaskrá fyrirtækisins, vinni
raunverulega fyrir þeim launum, sem þeim eru talin greidd, og varði það þyngstu
refsingu, jafnvel missi atvinnurekstrarleyfis, ef reynt er að sniðganga lögin á
þennan hátt.

3. Af öllum atvinnurekstri sé greiddur stighækkandi tekjuskattur, eins og nú ii
sér stað.

4. Reglum um afskriftir eigna sé beitt á þann veg, að ekki verði framvegis hægt
að afskrifa sömu eign í skatta framtali oftar en einu sinni vegna þess að hún
skipti um eiganda, en réttur nýs eiganda til fullra afskrifta samkvæmt gild-
andi lögum hefur verið ein aðalundirrót misréttar milli skattgreiðslu af tekj-
um atvinnurekanda og launþega.

5. Reglur um heimild til að draga vexti af skuldum frá tekjum af atvinnurekstri
verði við það miðaðar, að um sé að ræða nauðsynlega lánsfjáröflun Í þágu
atvinnurekstrar, en gildandi heimildir til vaxtafrádráttar hafa mjög verið mis-
notaðar og átt verulegan þátt í því misrétti, sem áður hefur verið nefnt.

6. Hagnaður af sölu eigna verði skattlagður að svo miklu leyti sem hann á ekki
rót sína að rekja til rýrnunar á verðgildi peninga. Það atriði, sem einna vanda-
samast er að setja skynsamleg, réttlát ákvæði um í lögum um skatta af tekjum,
er, hvernig fara skuli með söluhagnað af eignum, ekki síst vegna breytinga á
verðgildi peninga. Það er skoðun flutningsmanna, að ekki sé réttmætt að skatt-
leggja söluhagnað, ef hann á eingöngu rót sína að rekia til þess, að verðlag
hefur hækkað og peningar þess vegna lækkað að verðgildi. Annan söluhagnað
telja þeir hins vegar réttmætt að skattleggja og þá alveg sérstaklega þann
hagnað, sem á rót sína að rekja til verðhækkunar eigna, sem orðið hefur vegna
opinberra aðgerða og án nokkurs tilverknaðar af hálfu eiganda eignarinnar.
Vegna ákvæða gildandi laga hafa háar tekjur af sölu eigna sloppið undan eðli-
legu skattgjaldi. Á hinn bóginn er eðlilegt að viðurkenna rétt atvinnurekenda
til afskrifta af raunverulegu verðmæti eigna, þegar afskrift fer fram.

7. Hvort hjóna um sig verði sérstakur skattgreiðandi án tillits til hjúskaparstéttar.
Nú gildir sú aðalregla, að tek lur hjóna eru lagðar saman við álagningu skatta,
og er það að sjálfsögðu óeðlilegt. Hins vegar er veittur viss frádráttur vegna
þeirra tekna, sem eiginkona aflar utan heimilis. Ef annað hjóna aflar tekna
utan heimilis, en hinn aðilinn annast heimilisstörf, á hinn síðar nefndi að eiga
rétt til þess að ráðstafa hluta af tek ium heimilisins og greiða þá að sjálfsögðu
útsvar af þeim hluta. Þetta sjónarmið eitt er að dómi flutningsmanna Í fullu
samræmi við nútímahugmyndir um Jafnrétti kynjanna. Ef það hjóna, sem
annast heimilisstörf, sýnir fram á, að það hafi ekki fengið til ráðstöfunar
þann hluta tekna heimilisins, sem hún eða hann er talinn eiga rétt á samkvæmt
gildandi reglum hverju sinni, ber þeim, sem tekna heimilisins aflaði, að greiða
allt útsvar af þeim.
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8. Lagt er til, að gildandi lög um tekjustofna sveitarfélaga verði endurskoðuð
með það fyrir augum að auka frjálsræði þeirra til þess að ákveða, á hvern hátt
þau afla sér tekna sinna, án þess þó að veita þeim heimild til þess að innheimta
söluskatt, sem eðlilegt er að sé skattstofn ríkisins.
Eins og áður segir mundi afnám alls tekjuskatts til ríkisins af launatekjum

skerða tekjur þess um 7800 millj. kr. Í þessari tillögu er lagt til, að tekjuskattur
sé greiddur af mjög háum tekjum, hátekjuskattur. Erfitt er að áætla, hversu hann
mundi nema miklu. Sé gert ráð fyrir, að hann nemi 800 millj. kr., mundu tekjur
ríkisins lækka um 7000 millj. kr. vegna framkvæmdar þeirra breytinga á skatt-
kerfinu, sem þessi þingsályktunartillaga gerir ráð fyrir. Að sjálfsögðu er skylt að
benda á leiðir til þess að bæta ríkissjóði þennan tekjumissi. Það telja flutnings-
menn tillögunnar unnt að gera fl eftirfarandi háU:
1. Svo sem kunnugt er, nemur söluskattur nú 20%. Tvö af þessum söluskatts-
stigum voru á sínum tíma á lögð vegna náttúruhamfaranna í Vestmannaeyjum
og á Norðfirði, og áttu þau að falla niður, þegar greiðslum vegna þeirra væri
lokið. Hins vegar hefur ríkissjóður tekið tekjurnar vegna framangreindra laga-
ákvæða um þessi tvö söluskattsstig til almennra þarfa sinna. Þessu var Alþýðu-
flokkurinn andvígur á sínum tíma. Í raun og veru ætti að lækka söluskattinn
í 18% og draga úr útgjöldum ríkisins sem því svarar. Tekjur af hverju sölu-
skattsstigi munu nú nema um 1400 millj. kr., svo að hér er um 2800 millj.
kr. upphæð að ræða. Með hliðsjón af því, að ríkisútgjöld eru nú nær 70 millj-
arðar króna og hafa vaxið í þá upphæð úr 30 milljörðum á árinu 1970, ætti
að vera unnt að lækka ríkisútgjðld um 2800 millj. kr. án þess að skerða nauð-
synleg útgjöld vegna þjónustu við almenning og nauðsynlegar framkvæmdir.
Slík lækkun útgjalda ríkisins er einnig nauðsynleg af almennum fjárhagsástæð-
um, sem þáttur í baráttunni gegn aukinni verðbólgu. Það skal fúslega játað,
að erfitt kann að reynast að framkvæma slíka lækkun á útgjöldum ríkisins á
einu ári. Í stað þess mætti gera tveggja eða jafnvel brigala ára áætlun um
lækkun ríkisútúgjaldanna og láta þá framkvæmd afnáms tekjuskattsins á laun-
þegum koma fram í hliðstæðum áföngum.

Lækkun ríkisútgjalda um 2800 millj. kr. á 2-3 árum ætti ekki að vera
vandaverk og raunar nauðsynleg út frá almennum efnahagssiónarmiðum. Sam-
kvæmt fjárlagafrumvarpi fyrir næsta ár eru ríkisútgjöldin áætluð um 83 milli-
arðar kr. Framlög til trygltingar-, heilbrigðis- og menntamála nema um 40 milli-
örðum kr., en að sjálfsögðu kemur ekki til mála að lækka þessi útgjöld frá
sjónarmiði þingflokks Alþýðuflokksins. En bein rekstrarútgjöld nema 8-10
milljörðum. Lækkun þeirra um t. d. 15% mundi spara ríkissjóði 1200-1500
millj. kr. Fjárveitingar til opinberra framkvæmda og framlög til fjárfestinear-
sjóða, sem mjög hafa farið vaxandi á allra síðustu árum og hæpið er, að ríkis-
sjóður eða skattborgarar eigi að leggja fé til með þeim hætti, sem nú á sér
stað, nema upp undir 20 milljörðum. 10% lækkun á þessum f,iárveitimmm
mundi spara ríkissjóði um 2 milljarða kr. Með þessum tveim ráðstðf'nnum
mundi ríkissjóður spara meira en svarar til teknanna af tveim söluskattsthmm
eða 3200-3500 millj. kr., samanborið við 2800 millj. kr. tekiur af söluskatts-
stigunum. Í þessu sambandi má enn fremur á það minna, að á næsta ári er
gert ráð fyrir 2200 millj. kr. útgiöldum veana útfluttra landbúnaðarafurða.
Auðvitað verða þessar uppbætur ek Id afnumdar í einu vetfnnai, en sé bafist
handa um gerð áætlunar nm lækkun ríktsútgjalda. ætti lækkun útflutnings-
bóta að sjálfsögðu að vera einn þáttur hennar.

Samkvæmt þessari tillögu yrði söluskattur óbreyttur. Flutningsmenn tillög-
unnar gera þannig ráð fyrir því, að söluskattur verði áfram 20%, þótt bann
ætti í raun og veru aðeins að nema 18%. en tekjur af tveimur söluskattsstig-
unum gangi til þess að mæta hluta af tekjumissinum vegna afnáms tekjuskatts-
ins af launatekjum.
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2. Reglum um fyrningarfrádrátt og vaxtafrádrátt í atvinnurekstri verði breytt,
svo og reglunum um tekjuskatt af söluhagnaði eigna. Mjög miklum erfiðleik-
um er bundið að áætla, hversu mikið ríkissjóður mundi geta aukið tekjur
sínar með breytingum á þessum reglum gildandi skattalaga. Ekki ætti þó að
vera fjarri lagi að áætla þá upphæð einhvers staðar milli 500 og 1000 millj. kr.

3. Sú upphæð, sem þá vantar til þess að ríkissjóði séu bættar þær 7000 millj.
kr., sem hann mundi missa við afnám tekjuskatts af launatekjum, öðrum en
hátekjum, nemur þannig 3200--3700 millj. kr. Þess var áður getið, að heildar-
velta allra atvinnufyrirtækja í landinu hafi í fyrra numið 300 milljörðum króna.
55-60% af þeim aðilum, einstaklingum og félögum, sem stunda atvinnurekstur,
greiða tekjuskatt til ríkisins, og hann nemur aðeins 2900 millj. kr. Augljóst
er, að slík tekjuskattsgreiðsla til ríkisins af 300 milljarða veltu er óeðlilega
lítil. Slík greiðsla sýnir, að ekki er unnt að láta einstaklinga og fyrirtæki, sem
stunda atvinnurekstur, greiða réttlátan hlut af skattbyrðinni með þvi að leggja
á hagnað þeirra eða nettótekjur. Þetta hefur löggjafinn viðurkennt að því er
snertir greiðslur af tekjum atvinnurekstrar til sveitarfélaga. Þau greiða ekki
útsvar af tekjum sínum eins og einstaklingar, heldur aðstöðugjöld, sem miðað
er við veltu og er mishátt eftir ýmsum aðstæðum og eftir því, um hvers konar
atvinnurekstur er að ræða. Tekjur sveitarfélaga af þessu aðstöðugjaldi er nú
í ár áætlað að muni nema rúmlega 2000 millj. kr. Ef lagður yrði sérstakur
veltu skattur á fyrirtæki, sem stunda atvinnurekstur, en tekjur af veltu skatt-
inum rynnu í ríkissjóð, þyrfti hann ekki að vera nema 1% af veltunni eins
og hún er áætluð á þessu ári, til þess að tekjur af honum næmu þeim 3200-
3 700 milljónum, sem á vantar til þess að ríkissjóði yrði að fullu bættur sá
tekjumissir, sem afnám tekjuskatts af venjulegum launatekjum hefði.
Um þá gagngetu skattkerfisbreytingu, sem þessi tillaga fjallar um, og fjárhags-

hlið hennar, er þetta að segja:
Byrði beinna skatta er orðin óbærilega þung og álagning þeirra er að mörgu

leyti mjög ranglát, auk þess sem hún er afar dýr í framkvæmd. Álagningarkerfið
er orðið óeðlilega flókið og veitir skilyrði til margháttaðra undanbragða undan
réttlátri skattgreiðslu, bæði löglegra og ólöglegra. Hlutfall tekjuskatts af tekjum
er orðið svo hátt, að almennir launþegar eru farnir að greiða frá þriðjungi og
allt að helmingi tekna sinna í beina skatta af tekjum sínum. Samtímis verða þeir
vitni þess, að fyrirtæki, sem hafa gífurleg umsvif, greiða litla eða jafnvel enga
tekjuskatta né útsvör vegna rekstrar síns. Þessi óhóflega skattheimta er í mörgum
tilfellum orðin og verður í æ fleirum fjötur á framtakssemi einstaklinga og vinnu-
vilja og er því beinlínis orðin hemill á heilbrigðan og eðlilegan vöxt þjóðartekna.

Gallar mjög víðtæks og flókins tekjuskattskerfis með mjög háum skattstigum
eru ekki einungis orðin vandamál á Islandi, heldur einnig í nálægum löndum, þar
sem um er að ræða víðtæka og vaxandi gagnrýni á slíka skattheimtu. Þegar vitað
er, að um eða yfir helmingur viðbótartekna venjulegs launþega fer til greiðslu
skatta af tekjunum, getur ekki hjá því farið, að það hafi lamandi áhrif á framtaks-
semi og vinnuvilja, að ekki sé talað um þýðingu þess við hvers konar kjarasamn-
inga.

Þegar stighækkandi tekjuskattur var upphaflega lögfestur, hér og annars staðar,
var hann eitt helsta tækið, sem fyrir hendi var til þess að jafna tekjur. Síðan hafa
fjölmargir aðrir möguleikar komið til skjalanna til þess að ná tekjujöfnunarmark-
miðinn, fyrst og fremst almannatryggingakerfið, en einnig ókeypis eða ódýr þjón-
usta af hálfu hins opinbera á fjölmörgum sviðum, einkum á sviði heilbrigðis- og
skólamála, og enn fremur margs konar niðurgreiðsla á neysluvörum almennings
og nú á síðari árum trygging lágmarkstekna og neikvæður tekjuskattur. Er óhætt
að fullyrða, að álagning stighækkandi tekjuskatts hafi minni áhrif til tekjujöfn-
unar hér á landi en almannatryggingakerfið, ókeypis menntunarskilyrði og niður-
greiðslur. Hins vegar er tekjuskattskerfið orðið lamandi afl í þjóðfélaginu. Auk þess
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er það ranglátt, þar eð reynslan hefur sýnt, að fjölmargir aðilar koma sér undan
að greiða þá skatta, sem þeim ber samkvæmt kerfinu, bæði með því að hagnýta
heimildir laganna til frádráttar með vafasömum hætti og með beinum undan drætti
tekna.

Þegar óbeinn skattur, eins og söluskattur, er greiddur, ræður skattgreiðandinn
meiru um það sjálfur, hversu mikið hann greiðir, með því að ákveða, hvað og
hversu mikið hann kaupir umfram nauðþurftir. Enn fremur má nefna, að fram-
kvæmd tekjuskattsheimtu er óhemju dýr og miklu dýrari en innheimta söluskatts.

Stefnubreyting sú í skattamálum, sem þessi tillaga til þingsályktunar fjallar
um, er stórkostlegt réttlætismál frá sjónarmiði launþega og mundi afnema eitt
alvarlegasta misréttið. sem nú ríkir Í Íslensku þjóðfélagi. Og hún er framkvæman-
leg. Að því hafa verið leidd rök í þessari greinargerð fyrir tillögunni.
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