
Ed. 357. Nefndarálit
nm frv. til laga um innheimtu skatta og útsvara.

F rá  meiri hluta fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur athugað frum varp þetta gaumgæfilega á allmörgum fundum, 
hoi’ið saman við frv. um sama efni frá síðasta Alþingi og athugað umsagnir tollstjóra 
og skrifstofu borgarstjóra. Hefur nefndin ekki getað orðið ásátt um afgreiðslu þess, 
og fer hér á eftir álit meiri hluta nefndarinnar.

Nýmæli frum varpsins eru einkum þessi:
1. Ákveðið er, að tekju- og eignarskattur og fleiri gjöld til rikis skuli greidd á 10 

gjalddögum.
2. Kaupgreiðendum er gert að skyldu að halda eftir af kaupi jjeirra, er h já þeim 

vinna, til lúkningar á gjöldum þeim til ríkisins, er i frv. greinir.
3. Sett er á stofn sérstök innheimtustofnun ríkisins með forstjóra, er ráðherra 

skipar og hefur laun eins og tollstjóri, og öðrum starfsm önnum  eftir þörfum.
4. Innheimta útsvara í Reyltjavik er tekin af bænum og lögð undir innheimtuskrif- 

stofuna og heimilað að taka einnig með reglugerðarákvæði innheimtu fasteigna- 
gjalda.



5. Heimilað er að ákveða sama fyrirkoinuhig í öðrum kaupstöðum og kauptúnuin 
með reglugerðarákvæðtim, svo og að fela hlutaðeigandi sveitarfélagi innheimt- 
una
Með ákvæðum þeim, er talin eru undir tölulið 1 og 2, er komið á líku fyrirkom u- 

lagi um innheimtu tekju- og eignarskatts eins og nú gildir uin innheimtu útsvara, að 
m innsta kosti í Revkjavík. Hefur það reynzt þar hagkvæmt, og virðist þvi ekkert á 
móti þvi að taka j>að einnig upp, að þvi er snertir innheimtu hinna helztu beinu gjalda 
i ríkissjóð. Væri hægt að gera það án annarra breytinga, hvort sem þvi yrði komið 
á með breytingu á lögunum um tekju- og eignarskatt eða á annan hátt. Mundi meiri 
lilutinn geta verið því meðmæltur út af fyrir sig, enda þótt hann geri ekki að svo 
komnu tillögur iim jiað eða fyrirkomulag þess. Væri eðlilegast, að um það Iægju fyrir 
tiliögur tollstjóra, og varla gerlegt að afgreiða það öðruvisi.

Um tölul. 3 vill meiri hlutinn taka jiað frain, að hann telur tvimælalaust, að 
kostnaðarauki yrði að þvi að setja á stofn sérstaka innheimtustofnun. Þyrfti þar 
tvo dýra embættismenn, forstjóra og féhirði, sem nú eru til, bæði við innheimtu 
ríkisgjalda og bæjargjalda, en ekkert jieirra embætta yrði lagt niður, þó að stofnun 
þessi yrði sett á fót.

Um 4. og 5. lið litur nefndin svo á, að hvort tveggja sé jafnóviðkunnanlegt, að 
svipta Reykjavík umráðum jafnm ikilvægrar starfsemi sem innheimtu meginþorra 
bæjarteknanna, og hitt, að skapa Reykjavík þá sérstöðu, sem með þessu er gert. 
Hún ein á að láta af hendi innheimtuna. En i öðrum bæjum á annað hvort að láta 
sitja við það, sem er, eða, í reyndinni, að fela þeim innheim tuna alla, bæði fyrir sig 
og ríkið.

Virðist sýnu nær, ef sameina á innheimtu rikistekna og bæjartekna, að fela alls 
staðar bæjunum þessa innheimtu, jafn t i Reykjavik sem annars staðar, eða gefa 
bæjunum kost á að fá tekjur sinar innheim tar af innheimtumönnum rikisins.

Meiri hl. nefndarinnar getur þvi ekki fallizt á frum varp Jietta, eins og það er, en 
leggur til, að það verði afgreitt með svolátandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ.
Með því að ekki þyldr fært að lögleiða frum varp þetta í heild sinni, en þau ákvæði, 

sem lögleiða mætti, jjurfa frekari undirbúnings við en nú vinnst timi til að láta fram- 
k\æm a, enda sennilega heppilegast að lögleiða þau sem breytingu á löguin um tekju- 
og eignarskatt, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 5. nóv. 1943.
Pétur Magnússon, Magnús Jónsson, Brynjólfur Bjarnason.

form. frsm.


