
Nd. 475. Nefndarálit
um frv. til 1. um heimild til lántöku fyrir ríkissjóð.

Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin leggur til, að frv. verði sam þykkt með þeirri breytingu, að undanþágu- 

heimild frá tekju- og eignarskatti (2. gr.) falli niður. E r sú brtt. gerð 1 samráði við 
fjárm álaráðherra. Nefndin hefur sent frv. stjórn Landsbanka íslands til umsagnar, 
og er bréf Landsbankans b irt hér sem fylgiskjal.

BREYTINGARTILLAGA.
2. gr. í'alli niður, og greinatala frv. breytist samkvæmt því.

Alþingi, 22. nóv. 1943.
Asgeir Ásgeirsson, Jón Pálmason, Áki Jakobsson,

forin., frsm. fundaskr. með fyrirv.
Skúli Guðmundsson. Jakob Möller.

Fylgiskjal.
LANDSBANKI ÍSLANDS

Reykjavik, 9. nóvember 1943.
H áttvirt fjárhagsnefnd neðri deildar Alþingis hefur með bréfi, dags. 2. þ. m., 

óskað eftir, að vér létum í té umsögn um framkomið frum varp til laga um heimild 
iy rir rik isstjórnina til þess að taka allt að 10 m illjón króna innanríkislán til greiðslu 
á tveim enskum lánum  ríkissjóðs. Annað lána þessara er frá 1921 (breytt 1934), og 
má greiða það að fullu á næsta ári. Hitt lánið er frá 1935, og má segja því upp til 
greiðslu á árinu 1945. F y rra  lánið verður að eftirstöðvum  3,3 millj. kr., þegar greiðsla 
á því getur farið fram, en hið síðara verður að upphæð 8,3 m illj. króna.

1 athugasemdum við frum varpið er greint frá þeirri skoðun rik isstjórnarinnar, 
að greiða beri öll erlend lán rikissjóðs svo fljótt sem kostur er og rétt sé að taka til 
þess innlend lán að svo m iklu leyti sem tekjuafgangur rikissjóðs hrekkur ekki til. 
Vér litum svo á, að eins og málum er nú háttað, sé rétt að fylgja þessari stefnu. Að því 
er snertir lánið frá 1921, er þetta alveg tvímælalaust, þar sem vextir af því eru talsvert 
hæ rri en tiðkast nú innan lands, og þar að auki á það ekki eftir að standa nema í 8 ár. 
Vexlir lánsins frá 1935 eru 4% eða álíka og búast má við, að ríkið þurfi að greiða í 
vexti af fyrirhuguðu innanlandsláni, ef heimildin í 2. gr. frum varpsins verður ekki 
notuð. Greiðslur af láni þessu halda áfram  til 1970, verði því ekki sagt upp fyrr. Þetta 
hvort tveggja gæti leitt til þeirrar niðurstöðu, að ákvörðun um töku innanlandsláns 
til greiðslu á láni þessu yrði frestað, ef taldar væru likur fy rir þvi, að islenzka rikið



þyrfti að leita til útlanda um lán á árunum  eftir stríðið. Yrði þá komizt h já  því aS 
taka jafnhátt erlent lán siðar með óhagstæðari k jöruin  en eru á láninu frá  1935. Vér 
teljurn þó, að líkurnar fyrir þvi, að þörf verði erlendra lána eftir stríðið, séu það 
litlar, að þær vegi ekki upp á móti því, að um og yfir 300 þúsund ltrónur í vöxtum 
árlega séu næstu árin  látnar renna i vasa erlendra manna, i stað þess, að upphæðin 
tilfalli innlendum  aðilum, sem eru reiðubúnir að leggja fé sitt í ríkisskuldabréf með 
sömu eða lægri vöxtum og eru á 1935-láninu. Eins og gjaldeyrisástandið er nú orðið, 
verður það að teljast hið mesta öfugstreymi, að mikið fé færi að nauðsynjalausu í 
vaxtagreiðslur til útlanda.

í athugasemdunum við frum varpið er ekki sagt neitt um það, hvenær fyrirhugað 
sé að láta lántökuna fara fram. Hér er um þýðingarmikið atriði að ræða. Vér álítum, 
að Jieppilegast sé, að lántökuheim ildin verði ekki notuð, fyrr en kem ur að greiðslu- 
tiina Jánanna samkvæmt uppsagnarákvæðum  þeirra. Lánið yrði þá boðið ú t i tvennu 
lagi. Lánsútboðið ætti, eftir því sem því verður við komið, að fara fram  sem stytzt- 
um tíma áður en fjárins verður þörf til þess að spara ríkissjóði tvöföld vaxtaútgjöld. 
Með j>essu yrði einnig komizt h já  þeirri hættu, að verðbréfam arkaðinum  verði ofþyngt 
með of m iklu framboði á verðbréfum. Afleiðingin af því yrði gengisfall, sem hefði 
í för íneð sér töp fyrir ríkissjóð og þá aðra opinbera aðila, sem þurfa á lánum  að halda 
til ýmissa framkvæmda. Á næstu mánuðum koma stór ný lán á m arkaðinn. Ef til 
viðbótar öðru, sem þegar er búið að gera ráðstafanir um, bættist 10 m illj. króna 
ríkislán, er viðbúið, að m arkaðurinn mundi yfirfyllast og verðbréfagengi lækka mikið 
frá þvi, sem nú er. Hins vegar yrði að sjálfsögðu að fylgjast vel með útliti verðbréfa- 
inarkaðsins og selja bréfin, áður en hætta væri á verulegu gengisfalli.

1 2. gr. frum varpsins er rikisstjórninni veitt heimild til að ákveða, að allt lánið 
eða einhver hluti þess skuli undanþeginn eignar- og tekjuskatti, enda skuli vextir 
af láninu þá ekki vera hæ rri en 3%. Vér sjáum  að svo komnu ekki ástæðu til að ræða 
jietta ákvæði, enda er oss ekki fullljóst, hve víðtækt slcattfrelsið er hugsað.

Með hliðsjón af ofangreindu leggjum vér til, að frum varp þetta verði samþykkt.
Virðingarfyllst.

LANDSBANKI ÍSLANDS 
Pétur Magnússon. Jón G. Maríusson.

Til fjárliagsnefndar neðri deildar Alþingis.


