
Ed. 438. Nefndarálit

um frv. til 1. um skattgreiðslu útgerðarfyrirtækja íslenzkra botnvörpuskipa..

Frá fjárhagsnefnd.

Fjárhagsnefnd hefir rætt frv. þetta á allmörgum fundum og orðið sammála um, 
að nauðsynlegt sé að gera ráðstafanir i þá átt, sein frv. mælir fyrir. Nefndin gat þó 
ekki orðið sammála um, að eðlilegt væri að undanþiggja eina tegund fyrirtækja 
tekju- og eignarskatti með öllu, en ber hinsvegar fram breytingu á frv., sem nær 
nokkurn veginn sama tilgangi fyrir allan þorra þessara fyrirtækja. Þá þótti og nefnd- 
inni rétt að gera 3. gr. frv. ýtarlegri, svo og að fela fjármálaráðherra að setja nánari 
reglur um framkvæmd laganna.

Nefndin mælir því með, að frv. verði samþ. rneð eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Á  árunum 1938— 1942, að báðuin árum meðtöldum, er útgerðarfyrirtækjum 
íslenzkra botnvörpuskipa heimilt að draga frá skattskyldum tekjum sinum tap, 
sem orðið hefir á rekstri þeirra eftir 1. ján. 1931, unz tapið er að fullu greitt.

Á  sama tima er ofangreindum fyrirtækjum heimilt að draga frá skattskyld- 
um tekjum sínum 909f af þeirri fjárhæð, sem þau leggja í varasjóð af árstekj- 
um sínum.

2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
ívilnanir þær, sem fólgnar eru í 1. og 2. gr., eru bundnar eftirfarandi skil- 

yrðum :
a. Að fullnægjandi grein hafi verið gerð fy r ir  tapinu á framtali til tekju- og 

eignarskatts fv r ir  það eða þau ár, sem tapið varð.
b. Að eigi sé úthlutað arði til hluthafa eða félagsmanna á meðan tapið er eigi 

að fullu jafnað. Ennfremur er fjármálaráðherra heimilt að setja svipaðar 
takmarkanir, þegar um einkafyrirtæki er að ræða.

c. Að því leyti, sem tapið, eða þær skuldir, sem mynduðust þess vegna, hefir 
verið gefið eftir fy rir ráðstöfun þess opinbera, kemur framangreind ívilnun 
eigi til greina, sbr. lög nr. 9 6. jan. 1938.

3. Á eftir 3. gr. komi ný gr., svo hljóðandi:
Fjármálaráðherra setur nánari reglur um framkvæmd þessara laga.

Alþingi, 4. maí 1938.

Bernh. Stefánsson, Erl. Þorsteinsson, Magnús Jónsson, 
form. fundaskr. frsm.


