
Nd. 612. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 21 21. maí 1942, um stríðsgróðaskatt.

Frá fjárhagsnefnd.-

Nefndin er sammála um aÖ mæla með því, að annað höfuðatriði þessa frv., 
það, að sýslufélög og bæjarfélög, sem fá stríðsgróðaskatt skv. 2. gr. laga nr. 21 
frá 1942, um stríðsgróðaskatt, sem er lægri en þau mundu fá samkvæmt 3. gr., 
skuli þá fá stríðsgróðaskatt samkv, þeirri grein. Um hitt atriðið, að hækka stríðsi-



gróðaskattshlutann, sem úthlutað er samkvæmt 3. gr. laganna, úr 5% í 15% varð 
nefndin ekki sammála.

Nefndin hefur sent málið eftirlitsmanni sveitarstjórnarmálefna og birtir hér 
álit hans.

Samkvæmt framansögðu niælir einn nefndarmanna (ÁkJ) með þvi, að frv. 
verði samþykkt óbreytt, en hinir leggja til, að það verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU.
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Aftan við 1. málslið 3. gr. laganna koini: eða fengju lægri skatt sainkv. 2. gr. 

en þau mundu fá samkv. þessari grein, enda fái sami aðili aldrei skatt eftir báð- 
um greinunum.

Alþingi, 7. des. 1943.

Ásg. Ásgeirsson, Jón Pálmason, Áki Jakobsson,
form. fundaskrifari. frsm.

Skúli Guðmundsson. Jakob Möller.

Fylgiskjal I.

EFTIRLITSMAÐUR SVEITARSTJÓRNARMÁLEFNA

Reykjavík, 26. nóvember 1943.
Bréf háttvirtrar fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis, dags. 17. þ. m., hef 

ég móttekið ásamt frumvarpi hr. alþm. Lúðvíks Jósefssonar um breytingu á 
lögum um striðsgróðaskatt.

Eins og nefndinni mun kunnugt, er mjög mikið ósamræmi i skiptingu þeirra 
5% af stríðsgróðaskattinum, sem úthlutað er til sýslufélaga og þeirra bæjarfélaga, 
er engan skatt fá samkv. 2. gr., og sést það vel af skrá þeirri, er f  jármálaráðuneytið 
hefur látið gera um skattinn fyrir yfirstandandi ár. Ósamræminu veldur það, að 
eingöngu er miðað við tilfallinn tekjuskatt í viðkomandi sýslu eða kaupstað og 
ekkert tillit tekið til annarra aðstæðna. Fer því svo, að í sýslu með mikinn tekju- 
skatt kemur stór hluti hins úthlutaða fjár, en i sýslu með lítinn tekjuskatt aðeins 
smáupphæð.

Ósamræmið i lögunum verður þó enn greinilegra, jiegar um kaupstaði er að 
ræða, þar sem litill stríðsgróðaskattur fellur til, því að þá útilokast kaupstaðurinn 
frá því að fá nokkuð af því fé, sem til úthlutunar kemur.

Þannig ætti t. d. Vestur-Barðastrandarsýsla að fá 123724 krónur af stríðs- 
gróðaskatti i ár, en Akureyrarbær ekki nema 7150 krónur. Sama er að segja um 
Neskaupstað og' Seyðisfjörð, að af þvi enginn striðsgróði fellur til á Seyðisfirði, 
fara þangað 13513 krónur, en til Neskaupstaðar ekki nema 3566 krónur, þ. e. hluti 
hans (45% ) af þeim stríðsgróðaskatti, sem þar fellur til.

Það er augljóst, að þessu verður að breyta til meira samræmis en nú er. Hef 
ég athugað nokkrar aðrar leiðir til skiptingar en nú er í lögum, og sýnist mér svo 
sem miklu nær komist nokkru réttlæti, ef skiptingin á fénu færi að háifu eftir 
tekjuskatti, en að hálfu eftir mannfjölda.

Fylgir hér með sú skipting á sérstöku blaði.
í frumvarpi Lúðviks Jósefss’onar er lagt til að hækka úr 5% í 15%) upphæð 

þá, er skipta skal. Um það atriði má segja, að sízt mundi sveitarfélögunum veita 
af nýjum  tekjum. En þær tekjur, sem hér er ráð fyrir gert, renna e/:/íi til sveitar- 
félaganna (nema kaupstaða), heldur i sýslusjóðina, en þeir hafa sem kunnugt 
er m jög litil verkefni með hönduin viðast hvar nú orðið. Sýnist mér þvx ástæðu-



Jítið að hækka prósentu þessa, ef útreikningi á skiptingunni yrði breytt. Væri hún 
hins vegar hækkuð t. d. í 15% og skiptingin héldist óbreytt frá því, sem nú er, 
mundi t. d. Barðastrandarsýsla fá allt að því 300 þúsund krónur í sinn hlut á 
yfirstandandi ári, og er ekki hægt að sjá, að hún hafi nokkra þörf fyrir það fé.

Þá sýnist einnig vera mikið ósamræmi í því, að í kaupstöðum, þar sem svo 
mikill stríðsgróðaskattur fellur til, að hann nemur meira en '% álag'ðra útsvara, 
fær bæjarsjóðurinn ekki nema þá upphæð, en hitt fellur til ríkissjóðs, en engin 
hliðstæð ákvæði eru um sýslusjóðina. Þeir geta fengið miklu hærri fjárhæð en 
nemur öllum sýslusjóðsgjöldunum. Þetta misræmi væri einnig nauðsynlegt að 
leiðrétta að mínum dómi.

Samkvæmt framansögðu vil ég þvi leggja til, að tekin verði 10% af öllum 
stríðsgróðaskatti til skiptingar milli sýslufélaga, bæjarfélaga og hreppsféiaga 
landsins og þeim skipt eins og segir i meðfylgjandi uppkasti að frumvarpsgrein.

Sýnist hins vegar ekki tök á að auka þetta fé frá því, sem nú er í lögum, væri 
mikil breyting til bóta að breyta grundvellinum, sem skipt er eftir, og skipta eftir 
mannfjölda að hálfu og skatti að hálfu, eða á þann hátt, sem segir í 1. lið til- 
lögu minnar.

Vegna ýmissa örðugleika við að afla nauðsynlegra upplýsinga hefur svar mitt 
dregizt lengur en skyldi, og bið ég afsökunar á þeim drætti.

Virðingarfyllst 

Jónas Guðmundsson.

Fjárhagsnefnd neðri deildar Alþingis.

Fylgiskjal II.

Breytingartillaga við frv. á þskj. 291.
1. gr. orðist svo:
Rikissjóður greiðir 10% —  tíu af hundraði —  af stríðsgróðaskatti, sem inn- 

heimtur er eftir lögum þessum, til sýslufélaga, bæjarfélaga og hreppsfélaga sam- 
kvæmt eftirfarandi reglum:

1. 5% —■ fimm af hundraði —  eða helmingur upphæðarinnar —  greiðist til 
sýslufélaga og bæjarfélaga þeirra, er engan skatt fá samkv. 2. gr. eða fengju 
lægri skatt samkv. 2. gr. en þau mundu fá samkvæmt þessari grein, enda fái 
sami aðili aldrei skatt eftir báðum greinunum. Fé þessu skal skipt að hálfu í 
hlutfalli við þann tekjuskatt, sem tilfellur i viðkomandi sýslu- og bæjarfélagi, 
og að hálfu í hlutfalli við mannfjölda í sýslu- eða bæjarfélaginu. Engum 
sýslusjóði skal þó greiða hærri upphæð af stríðsgróðaskatti en nemur saman- 
lögðu sýslusjóðsgjaldi allra hreppa sýslunnar á því ári og engu bæjarfélagi 
hærri upphæð en nemi % álagðra útsvara í kaupstaðnum það ár, sem skatt- 
urinn er greiddur.

2. 5% —  fimm af hundraði —  (hinn helmingur upphæðarinnar) greiðist 
hreppsfélögum þeim, er engan skatt fá samkv. 2. gr. eða fengju lægri skatt 
samkv. 2. gr. en þau mundu fá samkvæmt þessari, enda fái sama hrepps- 
félag aldrei skatt eftir báðum greinunum.

Skipting fjárins milli hreppsfélaganna fer eftir sömu reglum og segir i 
1. lið, og ekki má greiða neinu hreppsfélagi hærri skatt af stríðsgróða en 
nemi % álagðra útsvara i hreppnum það ár, sem skatturinn er greiddur.



Fylgiskjal III.
Samanburður um skiptingu 5% stríðsgróðaskatts.

Skipting b jg g ð  á 
Skipting samkvæmt m annfjölda að hálfu

núgildandi lögum og tekjuskatti að hálfu
(ó7°) (5%)

Siglufjörður .................................... lcr. 3 233.00 kr. 24 551.00
Seyðisfjörður .................................. — 13 513.00 — 9 455.00
Neskaupstaður ................................ — 3 566.00 —■ 20 539.00
Gullbringusýsla .............................. —• 84 901.00 — 51 714.00
Kjósarsýsla ...................................... — 39 301.00 — 22 882.00
Borgarf jarðarsýsla ........................ — 7 124.00 • 10 268.00
V.-Barðastrandarsýsla .................. — 123 724.00 — 59 522.00
A.-Barðastrandarsvsla .................. — 2 442.00 — 4 977.00
V.-ísafjarðarsýsla .......................... — 25 513.00 — 20 475.00
Strandasvsla .................................... — 71 480.00 — 38 124.00
Skagafjarðarsvsla .......................... — 12 389.00 — 23 089.00
Eyjafjarðarsvsla ............................ —■ 36 481.00 — 39 399.00
Akureyri .......................................... — 7 150.00 — 63 043.00
Mýrasvsla ........................................ — 30 169.00 — 20 425.00
Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla — 10 591.00 — 19 995.00
Dalasýsla .......................................... — 3 161.00 — 7 820.00
N.-ísafjarðarsýsla .......................... — 36 093.00 — 27 274.00
V.-Húnavatnssvsla ........................ —• 6 891.00 — 9 688.00
A.-Húnavatnssvsla ........................ — 12 230.00 — 14 723.00
S.-Þingeyjarsvsla .......................... — 23 981.00 — 28 772.00
N.-Þingeyjarsvsla .......................... — 12 311.00 —■ 13 592.00
N.-Múlasýsla .................................... — • 13 227.00 — 17 722.00
S.-Múlasvsla .................................... — 32 864.00 — 32 912.00
A.-Skaftafellssvsla ........................ — 3 131.00 — 6 637.00
V.-Skaftafellssýsla ........................ — 6 073.00 — 9 724.00
Rangárvallasvsla ............................ — 13 254.00 — 20 536.00
Árnessýsla ...................................... —• 33 400.00 — 36 209.00

Samtals kr. 668 193.00 kr. 654 067.00


