
Sþ. 655. Nefndarálit
um till. til þál. um sérstakan frádrátt frá skattskyldum tekjum vegna fyrningar fiski- 
skipa o. fl. Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur rætt málið á mörgum fundum og fengið umsögn rikisstjórnarinn- 
ar um það, og fylgir hún hér með.

Samkomulag hefur ekki náðst, og mun minni hlutinn skila sérstöku áliti.
Meiri hlutinn vill samþykkja tillöguna með eftirfarandi

BREYTINGU.
Tillgr. orðist svo sem hér segir:
Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að framkvæma reglugerð nr. 219 21. 

des. 1939, um fyrningu, á þann hátt, að frá skattskyldum tekjum eigenda fiskiskipa 
og véla i fiskiskip, fasteigna og véla í sambandi við fiskveiðar og fiskiðnað, ef þeir 
hafa eignazt þessi verðmæti með styrjaldarverði, dragist auk venjulegrar fyrningar 
sérstakt fyrningargjald, með það fyrir augum, að slikar eignir geti komizt svo fljótt 
sem tök eru á í eðlilegt verð.

Alþingi, 15. des. 1943.
Jóhann Þ. Jósefsson, Gisli Jónsson. Ásgeir Ásgeirsson. Jón Sigurðsson. 

form., frsm.

Fylgiskjal.
FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Reykjavík, 8. desember 1943. 
Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis hefur óskað umsagnar ráðuneytisins um 

till. til þál., sem fram hefur verið borin í sameinuðu Alþingi, um sérstakan frádrátt 
frá skattskyldum tekjum  vegna fyrningar fiskiskipa o. fl.

Aðalefni tillögunnar eru fyrirmæli til ríkisstjórnarinnar um að framkvæma 
reglugerð nr. 219 frá 21. des. 1939, um fyrningu, þannig, að afskrifa megi ýmis verð- 
mæti varðandi fiskveiðar og fiskiðnað á skemmri tima en nú er leyft, ef skattgreið- 
endur hafa eignazt þau við styrjaldarverði.



Það er að sjálfsögðu hlutverk Alþingis að búa svo um hnútana, eftir því sem 
það hefur tök á, að atvinnuvegir landsmanna, og þá fyrst og frem st sjávarútvegur- 
inn, geti staðið á sem öruggustum fjárhagslegum grundvelli að stríðinu loknu.

1 því efni er það veigamikið atriði, að atvinnurekendum sé gert kleift að greiða 
niður hið háa stríðsverð atvinnutækjanna örar en nú er heimilt.

Reynslan frá siðustu styrjöld sýnir, að vegna þess að útgerðarm önnum  gafst 
ekki kostur á að afskrifa hin dýru skip sín sem skyldi, á meðan hægt var, lentu 
flestir í þrot, og varð þetta ein af orsökum þess, að ekki hefur tekizt enn að endur- 
nýja togaraflotann nema að litlu leyti.

Ráðuneytið getur því fallizt á þá meginhugsun, sem í tillögunni felst.
Hins vegar er því ekki að leyna, að framkvæmd sérstakra fyrningarreglna 

fyrir eina atvinnugrein hlýtur að verða ýmsum vandkvæðum bundin. Ótal vafaatriði 
hljóta að koma fyrir, svo sem hvaða atvinnutæki skuli teljast afskriftarhæf, þar 
sem ósjaldan kem ur fyrir, að sömu eignir og tæki eru notuð i fleirum en einum til- 
gangi, t. d. skip ýmist til fiskveiða eða flutninga, vélar og fasteignir, sem jöfnum 
höndum eru notaðar við fiskframleiðslu og annan iðnað eða starfrækslu.

Ákvörðun þess stríðsverðmætis, sem fyrna skal, verður i ýmsum tilfellum að 
byggjast á ágizkun eða mati. Loks virðist reynslan hafa sýnt, að allar undanþágur 
og ívilnanir frá almennum ákvæðum skattalaganna auka möguleikann á undan- 
brögðum í skattafram tali.

Ráðuneytinu er ekki kunnugt um, að nein rannsókn hafi farið fram á því, hve 
miklu þessi ívilnun mundi nema fyrir rikissjóð í lækkuðum sköttum, en ætla má, 
að hér muni verða um allverulega fjárhæð að ræða, enda mundi það ekki koma 
sjávarúveginum að tilætluðum notum, nema svo væri.

Þá skal á það bent, að rétt virðist að breyta orðalaginu í upphafi tillögunnar, 
þar sem talað er um að framkvæma reglugerðina frá 1939 á þann veg, sem tillagan 
gerir ráð fjrrir. Tillagan verður ekki framkvæmd nema með breyting á reglugerð- 
inni og því réttara að orða það svo, að reglugerðinni skuli breytt í það horf.

Að þvi athuguðu, sem hér hefur verið tekið fram, telur ráðuneytið ekki ráð- 
legt að gefa ríkisstjórninni beina fyrirskipun um framkvæmd téðra fyrningar- 
reglna, heldur verði henni heimilað að breyta reglugerðinni i þetta horf, ef hún 
eftir nánari rannsókn telur það framkvæmanlegt og ríkissjóði ekki þar með bund- 
inn óeðlilega þungur baggi.

F. h. r.
Magnús Gislason.

K ristján Thorlacius.
Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis.


