
Ed. 600. Nefndarálit
nm frv. til 1. um viðauka við 1. um skattgreiðslu útgerðarfyrirtæ kja íslenzkra botn- 
vörpuskipa, nr. 93 11. júní 1938.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir athugað frum varp þetta og fellst á það aðalefni þess, að láta línu- 
veiðaskip og vélbáta njóta svipaðrar undanþágu og togaraútgerðarfyrirtækjum  er 
veitt með lögum nr. 93 1938. Á hinn bóginn er orðalag 1. gr. þannig nú, að næst sýnist 
liggja, að bátarnir skuli aðeins vera undanþegnir skatti af því, sem lagt er í vara- 
sjóð samkv. 2. málsgrein 1. greinar. Að visu getur verið, að þessi fyrirtæki gætu 
hagað ráðstöfunum  sínum þannig, að þau gætu á þennan hátt unnið upp eldra tap 
(sbr. 1. málsgr. 1. greinar), en sé á annað borð ætlazt til þess, að þau njóti hér sömu 
skattívilnunar og togaraútgerðarfyrirtæki, virðist réttast að segja það ótvírætt. Ber 
því nefndin fram breytingartillögu um það.

Þá getur nefndin ekki fallizt á það ákvæði 2. greinar, sem sett var inn í frv. við 
meðferð þess í Nd. um takm arkanir á kaupgjaldi við þessi fyrirtæki, og álítur, að 
slíkt verði að vera á valdi fyrirtækjanna sjálfra og þeirra annara, sem þar geta beitt 
áhrifum. Sé um stórfvrirtæki að ræða, getur þeim einmitt verið sérstök nauðsyn á 
völdum manni til forstöðu, þegar þau komast í fjárhagserfiðleika, og væri þá fjarri 
sanni að girða fyrir það með lögum.

Loks vill nefndin gera þá breyting á lögum nr. 93 1938, að ákvæði siðara málsl. 
2. gr. nái eftir sem áður aðeins til togaraútgerðarfyrirtækja, því að ógerlegt er að 
banna öllum bæjar- og sveitarfélögum á landinu að leggja hærri útsvör en 1938 á 
alla bátaútgerð.

Samkvæmt þessu ber nefndin fram eftirfarandi

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 1. gr. Síðari efnismálsgr. orðast svo:

Ákvæði greinar þessarar ná einnig til íslenzkra útgerðarfyrirtæ kja línu- 
skipa og vélbáta á árunum  1939— 1942.

2. Við 2. gr. Greinin orðast svo:
Síðari málsl. 2. gr. laganna orðast svo: Verði heimild þessi ekki notuð, má 

þó ekki leggja hærra útsvar á útgerðarfyrirtæki botnvörpuskipa en sömu fyrir- 
tæki báru árið 1938.

Alþingi, 23. des. 1939.

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


