
Nd. 296. Nefndarálit

um frv. til 1. um tekju- og eignarskatt til atvinnubóta.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefir klofnað í máli þessu. Minni ld. (MG, ÓTli) leggur til, að 
frumvarpið nái ekki fram að ganga, en undirritaðir mæla með, að það verði



samþ. með allmiklum brevtingum. Miða breytingar þessar að því, að afla meiri 
tekna til atvinnubóta og setja nánari ákvæði um það, hvernig fénu skuli varið.

Meiri hl. nefndarinnar er ljóst, að einhverjar ráðstafanir verður að gera 
til þess að koma í veg fyrir það atvinnuleysi, sem fyrirsjáanlegt er að verði víðs- 
vegar um land á komandi vetri. Mun þetta og vera álit mikils meiri hluta 
þingsins, því að tillögur um fjárframlög til atvinnubóta hafa komið frá öllum 
þingflokkum.

Meiri hl. n. vill þó taka fram, að enda þótt sérstök nauðsyn krefji nú, að 
ríkið leggi fram fé í þessu skyni, þá hvílir þó skyldan til þess að sporna við at- 
vinnuleysi á liéruðunum sjálfum. Samkvæmt okkar löggjöf hvílir framfærslu- 
skyldan fyrst og fremst á sveitarfélögunum; verða þáu því, eftir því sem geta 
þeirra leyfir, að sjá þessum málum borgið. Sveitar- og bæjarstjórnir liafa og 
mcstan kunnugleika til þess að stjórna málum þessum skynsamlega. Virðist 
liætt við, ef m jög auðvelt væri gert um fjárframlög úr ríkissjóði til atvinnubóta, 
að þá mundu fjárkröfur til þess verða hóflausar, og hin einstöku framfærslu- 
Iiéruð ekki gæta þeirrar varkárni í þessum efnum, sem nauðsynleg er. Meiri hl. 
n. lítur þvi svo á, að ríkið með fjárframlögum og öðru geti aðeins veitt sveitar- 
og hæjarfélögum aðstoð um þessi mál, en taki þau alls ekki að mestu levti í 
sínar hendur. A f þessum ástæðum er gert ráð fyrir, að sveitar- og bæjarfélög, er 
fjárframlög þurfa til atvinnubóta, leggi tvöfalt fram gegn tillagi ríkissjóðs.

Til þess að afla meiri tekna en frv. gerir ráð fyrir, leggur meiri hl. 11. 
til, að álag á eignarskatt verði liækkað úr 100% upp í 150%, og að lágmark liinna 
skattfrjálsu eigna lækki úr 30 þús. kr. niður i 20 þús. kr. Þessi breyting mun 
gefa um 100 þús. kr. auknar tekjur. Þá er og lagt til, að áfengistollur hækki um 
50 %, og sé þeirri aukningu varið til atvinnubóta. Sá tekjuauki mun nema 11111 

180 þús. kr. á ári, eða í 8 mánuði, frá 1. sept 1931 til 1. maí 1932, nálægt 100 
þús. kr. ‘

Samkvæmt þessu má gera ráð fyrir, að þessar tekjur verði sem hér segir:

Alag á tekjuskatt 1931 ...................................................  kr. 200 þús.
Alag á eignarskatt 1931 .................................................. —  260 —
50% álag á áfengistoll í 8 mán........................................... —  100 —

Alls kr. 560 þús.

Með tvöföldu framlagi sveitar- og hæjarfélaga er liér um rúmlega 1.6 
millj. kr. að ræða, sem liægt er að verja til atvinmibóta samkv. þessum tillögum.

Samkvæmt tillögum meiri hl. n. gilda lög þessi til 1. maí 1932, og er það 
gert með tilliti til þess, að þingið í vetur geti framlengt þau í tæka tíð, ef þurfa 
þykir, og gert frekari ráðstafanir, eftir því sem útlit verður þá 11111 atvinnuhorfur.

Þá leggur og meiri lil. 11. til, að skipuð verði sérstök atvinnunefnd, stjórn- 
inni til aðstoðar um þessi mál. Virðist rétt, að Alþýðusamhand íslands eigi þar 
einn fulltrúa, viðkomandi sveitar- eða hæjarfélag annan og sá þriðji sé stjórn- 
skipaður. A með þessari skipun nefndarinnar að vera trygging fyrir því, að í 
hvert skipti sé maður í nefndinni, sem nægan kunnugleika liefir á þörfum þess



héraðs, er í hlut á. Hinir föstu menn nefndarinnar eiga að sjá 11111, að samræmi 
verði í tillögum atvinnunefndar til ráðuneytisins uin fjárframlög til atvinnuhóta.

Samkvæmt framanrituðu leggur meiri ld. nefndarinnar til, að frumvarpið 
verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Leggja skal viðbótar tekju- og eignarskatt á skattþegna landsins eftir 

þeim reglum, sem settar eru í lögum þessum.
2. Við 4. gr. Fyrri málsgrein orðist svo:

Eignarskattur sá/sem  um ræðir í 1. gr., leggist á skattskyldar eignir, 
er nema 20 þús. kr. og þar yfir, og skal vera 150% af þeim eignarskatti, 
sem lagður hefir verið á þær eignir árið 1931, samkv. 1. nr. 74, 27. júní 1921.

3. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Frá 1. sept. 1931 skal innheimta áfengistollinn með 50% álagi.

4. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Fé því, sem aflað er samkvæmt lögum þessum, skal varið til atvinnu- 

hóta, gegn tvöföldu framlagi hlutaðeigandi sveitar- og bæjarfélaga, 'eftir 
nánari fyrirmælum reglugerðar.

5. Við 8. gr. Greinin orðist svo:
Til aðstoðar við framkvæmd laga þessara skal vera atvinnunefnd, 

skipuð þremur mönnum. Atvinnumálaráðunevtið skipar formann nefndar- 
innar og annan nefndarmann samkvæmt tillögum Alþýðusambands íslands. 
Þriðja nefndarmanninn tilnefnir bæjarstjórn Reykjavikur. Hann skal þó 
víkja sæti úr nefndinni á meðan hún hefir til meðferðar mál annars sveitar- 
eða bæjarfélags, ef hlutaðeigandi sveitar- eða hæjarstjórn hefir tilnefnt 
mann til að taka þar sæti til þess að fjalla um það mál.

Kostnaður við nefndarstörfin, annar en ferðakostnaður, greiðist úr 
ríkissjóði.

6. Á eftir 8. gr. komi nýjar greinar:
a. Sveitar- og bæjarstjórnir, sem óska frandags til atvinnuhóta samkv. lög- 

um þessum, senda umsókn uni það til formanns atvinnunefndar. 
Umsókninni fylgi skilríki fyrir því, að sérstakra ráðstafana sé þörf vegna 
atvinnuleysis. Ennfremur nauðsvnlegar upplýsingar um þau verk, sem 
framkvæma á.

h. Eftir að atvinnunefnd hefir athugað umsóknir um atvinnubætur og gögn 
þau, er þeim fjlg ja , gerir hún tillögur um þær til atvinnumálaráðuneyt- 
isins, er úrskurðar umsóknirnar.

c. Þeir einir geta fengið atvinnubótavinnu samkv. lögum þessum, sem ekki 
geta fengið vinnu annarsstaðar. Séu fleiri menn atvinnulausir en unnt er 
að veita vinnu í einu, skal vinnunni skipt sem jafnast milli þeirra, þó 
þannig, að fjölskvldumenn gangi fyrir.

d. Nánari ákvæði um verksvið atvinnunefndar, skilyrði fyrir frandögum til



sveitar- og bæjarfélaga og annað, en þurfa þykir vogna ákvæða laga jiess- 
ara, setur atvinnumálaráðuneytið með reglugerð.

e. Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 1. maí 1932.
7. Fyrirsögn frumvarpsins verði:

Frumvarp til laga um tekjuauka til atvinnubóta.

Alþingi, 13. ágúst 1931.

H. Stefánsson, Steingr. Steinþórsson, Bernh. Stefánsson. 
form., mcð fyrirvara. framsögum.


