
Ed. 293. Nefndarálit
um frv. til laga um hámarkslaun.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Nefndin hefir klofnað um máhð. Minni hlutinn, .Tón Þorláksson, vill fella 
frv., en meiri lilutinn vill ráða til að samþykkja það með þehn breytingum, sem 
kynnu að bæta það, en ekki raska megintilgangi þess.

Síðan á stríðsárunum hafa 'laun og tekjur manna orðið miklu misskiptari 
en áður var. Samningsbundin laun komust í íslandsbanka upp í 40 þús. kr., og 
skipstjórar á togurum og framkvæmdarstjórar við sum útgerðarfélögin fengu 
jafnvel hærri tekjur en þetta. En svo mikið ósauiræmi var í þessari þróun, að



íslandsbanki og flest þau fyrirtæki, sem greiddu liæst laun, voru allra verst 
stödd, og sum á barmi gjaldþrotsins eða lögðust i rústir.

í skjóli þessarar háu kaupgreiðslu hækkuðu laun starfsmanna ríkisins meira 
en góðu hófi gegndi í sumum starfsgreinum, en í öðrum héldust lágu launin, 
svo sem 'h já  símafólki, harnakennurum, prestum o. fl. En alstaðar þar, sem 
sarpanburður gat komizt að við hin háu laun útvegs og verzlunar, hækkaði kaup- 
ið, og varð margfalt hærra en fyrir strið.

Hinar geysiháu tekjur fésýslustéttanna og nokkurra af starfsmönnum rikis 
og bæjarfélaga höfðu skaðleg áhrif í landinu. Eyðslan óx miklu meira en efni 
stóðu tií. 1 Reykjavík sýna verkin merkin, að á síðustu árum hafa þotið upp 
skrauthýsi fyrir þessa nýju eyðslustétt, sum sem kosta frá 60— 250 þús. kr., og 
má segja, að heilar götur séu sumstaðar byggðar í þessum stil. Til að búa í 
þessum húsum þarf m jög háar tekjur, miklu hærri tekjur heldur en samrýmast 
efnalegu ástandi þjóðarinnar.

Hin mikla eyðsla þessara stétta liefir orðið að fyrirmynd fyrir margan 
mann, sem lítið liefir lianda milli. Hefir á þann liátt skapazt stóreyðsla þeirra 
fátæku, sem reyna að tolla í tízkunni og semja sig að siðum þeirra, sem mest 
láta á sér bera og mest nota af peningum til fávíslegra liluta. Þetta ólieilbrigða 
eyðslulíf er að verða þjóðarvoði. Því hefir verið haldið uppi með að sökkva i 
það milljónum af starfsfé bankanna og af útlendum lánum. Almennt er búizt 
við, að þegar ekki verði lengur tekin eyðslulán til að halda uppi óhófslífi því, 
sem nú hefir verið lýst stuttlega, þá niuni töluvert mikið hrynja af þeim spila- 
borgum, sem reistar hafa verið á síðustu 16 árunum.

Með verðfalli landbúnaðarafurða og auknu atvinnuleysi við sjóinn liefir 
skapazt ný andstaða við óhófseyðslu fésýslustéttarinnar. Nú er bæði af minna 
að taka úr framleiðslulífinu til að lialda uppi stóreyðslu til persónulegra þarfa, 
og á hinn bóginn þolir ekki hinn vinnandi hluti þjóðarinnar það misræmi, sem 
nú færist í vöxt. Bændur, verkamenn og sjómenn spara við sig og sína, jafnyel 
brýnustu lífsnauðsynjar, en sjá marga þá, sem mest skulda bönkunum og minnst 
vinna til gagns, byggja sér skrauthýsi fyrir 100— 150 þús. kr. og lifa dýru veizlu- 
lifi, sem fer illa a. m. k. á tímum almennra þrenginga.

Með lögum um embættislaun er talið, að ekki sé hægt að breyta gildandi 
samningum um veittar stöður. Og auk þess er mest eyðsla hjá einkafyrir- 
tækjum og fésýslustofnunum. Þar er hin sanna uppspretta eyðslunnar og háu 
launanna. Og þangað nær ekki armur launalaganna.

En armur skattalaganna nær líka til þeirra manna. Kreppan hefir kennt 
þjóðinni þetta, og nú í haust og vetur hafa komið einróma raddir frá þingmála- 
fundum svo að segja í hverri byggð á landinu um að taka kúfinn ofan af báum 
launum og stórtekjum, sem varið er til persónulegrar eyðslu, og verja þvi, sem 
á þann hátt kemur í ríkissjóð, til að létta lífsbaráttu jieirra, sem erfiðast 
eiga í þjóðfélaginu og fremur öðrum bera hita og þunga framleiðslubaráttmmar. 
Þess rnunu engin dæmi hér á landi, að nokkur tillaga um nýjan skatt lmfi á 
fáum mánuðum náð jafnmiklum vinsældum hjá borgurum landsins eins. og frv. 
það, sem hér liggur fyrir. Það, sem borgarar landsins meta mest við þetta frv., 
er, að það bendir á leið til að draga úr hinni óhóflegu persónulegu eyðslu fé-



sýslustéttarinnar, sem er ofurefli framleiðslu landsins og sem hefir stórlega 
spillandi áhrif á æsku landsins og allt þjóðlífið. Sá byltingarhugur, sem nú bólar 
á í landinu hjá ungu kynslóðinni, er sumpart bein uppreistarhneigð hinna fátæku, 
sem bera kjör sín saman við líf eyðslustéttarinnar og finna þar engan sameigin- 
legan réttlætisgrundvöll, en að sumu leyti getur óreyndum unglingum þótt glæsi- 
legt að vinna sér framtiðarheimili i skrautbyggingum eyðslustéttarinnar, þó að 
eigendaskiptin verði ekki að öllu leyti með löglegum hætti. Ekkert myndi liafa 
betri áhrif á þá æsku, sem á þann hátt er afvegaleidd af kvnnum og samanburði 
við eyðslustéttina, heldur en ef þær byrjuðu hófsamt líf, vinnusemi og sparneytni 
i hvívetna, en að nokkru af þvi fé, sem áður gekk til að halda uppi þeim lífs- 
venjum, sem voru ofurefli raunverulega fátækri þjóð, yrði varið til að koma at- 
vinnulífi þjóðarinnar á fastan grundvöll.

Sumir menn hyggja, að hér á landi sé enginn „kúfur" til í efnalegum kring- 
umstæðum, sem taka megi um stundarsakir í hallærisráðstafanir. Til að sanna, 
að svo sé ekki, eru látnar fylgja til skýringar frv. tvær stuttar yfirlitsskýrslur 
um hag betur settu stéttanna í Reykjavík árið 1931. Páll Zophoníasson ráðu- 
nautur hefir gert þessa hagskýrslu eftir skattaframtölum þess árs, eins og þau 
lágu fyrir ríkisskattanefndinni. Sýna þær skýrslur l)áðar, að vel má án varanlegs 
skaða um 3 ára skeið minnka nokkuð alla meiri háttar persónulega eyðslu í 
landinu, til að styrkja þjóðina alla i erfiðri bfsbaráttu.

Alþingi, 29. marz 1933.

Ingvar Pálmason, Jónas Jónsson,
form. fundaskr. og frsm.

Fylgiskjal I.

Skýrsla um nettóskattskyldar tekjur Reykvíkinga árið 193i.. 
(Persónufrádrag alstaðar dregið frá).

N eitótek ju r voru  m iili 
kr. í  heilum  þú su n du m .

Tala m anna, er 
h ö fð u  tek jur í 

fyrsta  dálki.

A lls  tek jur manna 
þ e irra , e r  taldir 

eru  h é r  a ð  fram an.
P ró se n t a f öllum  
tekjum  í bæ num .

M eða ltek ju r 
á m ann.

65 til 70000 1 67000 0,3 67000
40 — 45000 1 42500 0,2 42500
35 — 40000 4 1480Q0 0,6 37000
30 — 35000 5 160000 0,65 32000
25 — 30000 8 216000 0,85 27000
20 — 25000 19 418000 1,6 22000
15 — 20000 36 612000 2,4 17000
10 — 15000 133 1596000 6,2 12000
5 — 10000 777 5439000 21,2 7000
3 — 5000 1831 7324000 28,6 4000

K o  — 3000 8235 9597050 37,4 1165
Alls 11050 25619550 100,0



Fylgiskjal II.

Skattskyldar eignir Reykvíkinga 31. des. 1931 skiptust þannig: 
Milli 6 og 10000 áttu 563 samtals kr. 4317800

10 — 20000 — 586 —  8155800
20 — 30000 — 202 —  1863600
30 — 50000 - - 171 - - —  6553500
50 — 70000 — 69 — —  4022900
70 — 100000 - - 54 —  4462200

100 — 150000 31 —  3755100
150 — 200000 16 — — 2757800
200 — 300000 21 — 5010100
300 — 500000 — 10 - 3938000
500000 --- 3 — —  1992800


