
Ed. 199. Nefndarálit
um  frv. til 1. um bráðabirgðatek juöflun  rík issjóðs og jö fnunarsjóðs bæ jar- og sveit- 
arfélaga.

F rá  fjárhagsnefnd.

N efndin lítu r svo á, að ekki megi skerða þæ r tek ju r rik issjóðs, er hann  hefir 
haft undanfarin  ár, og ennfrem ur að sjá verði jö fnunarsjóð i bæ jar- og sveitarfélaga 
fv rir sömu tek jum  á árinu  1939 eins og honuin eru  æ tlaðar á þessu ári. Vill nefndin 
því m æla með sam þykkt þessa frv. með nokkrum  breytingum . Þó sk rifa r einn nefnd- 
arm anna (M J) u nd ir nál. með fy rirvara .

Snemma á þinginu kom  fram  brtt. (á þskj. 24) við síðustu m álsgrein  2. gr. frv., 
frá  þáverandi a tv innum álaráðherra  (HG) þess efnis, að h luti bæ jar- og sýslufélaga af 
„hátek juskattinum “ skyldi renna til bvggingarsjóða sam kvæm t lögum nr. 3 9. jan. 
1935, um  verkam annabústaði, og átti ákvæði þetta einnig að ná til þess skattauka, sem 
á væri lagður á þessu ári. N efndin te lu r ekki fæ rt að b rey ta  þeim ákvæðum , sem um  
þetta efni gilda fy rir  v firstandand i ár. H insvegar lítu r m eiri h lu ti h ennar (BSt og 
E r lÞ )  svo á, að. eins og nú er ástatt, m uni vera ré tta ra  að verja  fé þessu eftirleiðis 
til að s ty rk ja  sjálfsb jargarv ið leitn i m anna i kaupstöðum  og við sjávarsíðuna, heldur 
en að láta það renna beint til bæ jar- og sveitarsjóða, og v irð ist það vel gerlegt nú 
sökum  þess, að með stofnun jö fnunarsjóðs bæ jar- og sveitarfélaga hefir bæ jar- og 
sveitarsjóðum  þeim, sem verst eru settir, verið séð fv rir  allriflegri h jálp . E r því lagt 
til, að helm ingur þess skattauka, sem Iagður kann  að verða á 6000 k r. skattsky ldar 
tek ju r eða þar y fir samkv. frv., renni til fiskim álasjóðs og sé honum  varið  til þess að 
lána sjóm önnum  og verkam önnum , sem gerast þá tttakendur í félagi til togarakaupa 
samkv. lögum frá  síðasta þingi, Vz— Ví  af tilsk ildu  fram lagi þeirra, gegn trygging- 
um, er fiskim álanefnd m etur gildar, en verði afgangur af þessum  h lu ta  skattaukans, 
renni hann  til byggingarsjóðs verkam anna.

N efndin te lu r sjá lfsag t að leggja sem allra  m innst gjöld á  hverskonar fram - 
leiðslutæki og leggur þvi til, að skip og b á tar verði fæ rð ir í þann  vöruflokk, sem 
stim pla skal með 2%. E nnfrem ur þykir nefndinni ré tt að læ kka á sam a h á tt gjaldið af 
pren tpappír, til þess að iþyngja ekki um of bóka- og blaðaútgáfu  i landinu.

Skiptingu benzínskattsins hefir verið b rey tt i frv. frá  núgildandi lögum, og er 
ekki að öllu Ieyti ljóst, hvaða ástæ ður liggja til þess. F res ta r nefndin  þvi að tak a  á- 
kvörðun um  þetta  atrið i til 3. um r., en m un þá athuga það nánar.

Samkv. þessu leggur nefndin  til, að frv. verði samþ. með eftirfarand i

BREYTINGUM:
I. Við 2. gr. Siðasta m álsgrein orðist svo:

Sá skattauki, sem lagður kann  að verða á 6000 k r. skattsky ldar tekj- 
ur eða þ ar y fir  sam kvæm t þessum  lögum, sk ip tist í tvo ja fn a  h lu ta, og 
skal öðrum  hlu tanum  varið til þess, sem talið er í 1. gr., en h inn  hlu t- 
inn  skal renna til fiskim álasjóðs, og skal honum  varið til þess að lána 
sjóm önnum  og verkam önnum , sem gerast þ á tttakendur i félagi til togarakaupa 
samkv. 5. gr. Iaga nr. 61 frá  31. des. 1937, y3— Ys a f tilsk ildu  fram lagi þeirra, 
gegn trvggingum , er fiskim álanefnd teku r gildar. Verði þessi h lu ti skattaukans 
ekki no taður að fullu  sam kvæm t fram anrituðu , ren n u r afgangurinn  til bygg- 
ingarsjóðs sam kvæm t lögum nr. 3 9. jan . 1935, um  A’erkam annabústaði, í h lut- 
falli við skattauka þann, er innheim tur hefir verið í hverju  bæ jar- eða sveitar- 
félagi.

II. Við 3. gr.
1. Við 1. tölulið.

a. A eftir „akkerisfesta r“ kom i: bátar.



b. Á eftir „p rjónavélar“ kom i: pren tpappír.
c. Á eftir  „rú g u r“ kom i: skip.
Við 3. tölulið.
a. Á eftir „ leirvarn ingur" kom i: línsterk ja.
b. Orðið „stívelsi“ falli niður.

Alþingi, 6. ap ríl 1938.

Bernh. Stefánsson, Erl. Þorsteinsson, M agnús Jónsson,
form., frsm . fundaskr. með fyrirv .


