
Nd. 917. Nefndarálit
um frv. til laga um eignakönnun.

Frá minni hluta f'járhagsnefndar.

Nefndin hefur ekki getað orðið sammála um afgreiðslu þessa máls. Meiri hlut-
inn, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins og Alþýðuflokksins, vill
mæla með samþykkt frv. með nokkrum breytingum, minni hlutinn, ég undirritaður,
er andvígur frv. og legg því til, að því verði vísað frá með rökstuddri dagskrá.
Í málefnasamningi núverandi ríkisstjórnar, sem birtur var, er ríkisstjórnin tók

völd í febrúarhyrjun, var því heitið, að stjórnin skyldi framkvæma eignakönnun.
Ekkert var um það getið, með hverjum hætti hún skyldi vera, en ýmsar sögur gengu
um það, hvað stjórnarflokkarnir hefðu komið sér saman um í því efni. Þessi yfir-
lýsing núverandi ríkisstjórnar og nmtalið um hina væntanlegu eignakönnun hefur
valdið miklum óróa meðal almennings og haft áhrif á það, að menn, er peninga hafa
átt, hafa dregið þá út úr atvinnulífinu, geymt þá og beðið þannig átekta. Þetta var
öllum vitað, og því var full þörf á því að hraða sem mest þeirri eignakönnun, sem
stjórnin var búin að boða. Þrátt fyrir þetta hefur liðið hátt á þriðja mánuð síðan
ríkisstjórnin settist að völdum, þangað til eignakönnunarfrumvarpið er lagt fram.
Nú er frv. borið fram eftir þennan langa tíma, og þrátt fyrir það ber það á sér öll
einkenni hroðvirkni og fljótaskriftar. Það er víða gloppótt, enda til þess ætlazt af þeim,
sem standa að flutningi þess, og kom það greinilega fram við 1. umr. í Nd. um málið.
Þessi fljótaskrift, sem á frv. er, kemur sérstaklega fram í því, að með frv. er fjár-
málaráðherra og 3 manna nefnd, sem hann skipar, svonefndri framtalsnefnd, falið
að ákveða ýmis veigamikil atriði í framkvæmd laganna, sem venjulega eru ákveðin
af löggjafanum, þegar um slík mál er að ræða sem þetta.

Eignakönnunarfrv. það, sem hér liggur fyrir, felur í fáum orðum í sér þetta:
Nákvæm eignakönnun skal fara fram á öllum hinum smærri, sem hafa safnað sér
nokkrum upphæðum á undanförnum árum, ef til vill nokkrum tugum þúsunda.
Ráðstafanirnar, sem frv. gerir ráð fyrir, sem eru innköllun peningaseðla. skrásetn-
ing skuldabréfa og skrásetning peningainnstæðna. munu veita fullkomna heimild
um eignir þeirra manna, vegna þess að þeir hafa flestir engin fyrirtæki, svo sem inn-
flutningsverzlun, verksmiðju eða því um líkt. sem þeir geta falið eignir sínar í. Þessir
menn verða rannsakaðir Biður í botn og eiga því um tvennt að velja, að festa fé sitt
í 1% ríkisskuldabréfum til 25 ára eða verða stimplaðir skattsvikarar. Nú er það svo, að
flestir þessara manna hafa eignazt þetta fé með þeim hætti, að ekki er um raunveruleg



skattsvik að ræða, aðrir hafa eignazt fé sitt með því 1. d., að þeir hafa selt húseign
sína eftir að dýrtíð fór að aukast, en hafa þó ekki verið búnir að eiga það nógu lengi
til þess að söluandvirðið væri ekki tekjuskattskylt. því nær allir þessara manna hafa
fastar tekjur, mánaðar- eða vikulaun, sem atvinnurekendur hafa gefið upp til skatts
upp á eyri, svo að þeir hafa orðið að greiða hinn fyllsta skatt og útsvar af öllum
tekjum sínum. Eignakönnuninni virðist fyrst og fremst stefnt að þessum mönnum,
sem sízt eiga það skilið að verða eltir þannig uppi, jafnvel þó að þeim hafi láðst að
tilgreina allar eigur sínar.

Hins vegar eru hinir forríku stórgróðamenn, sem reka stórfelld og oft mörg gróða-
fyrirtæki, þeir eru teknir öðrum tökum í eignakönnunarfrv. ríkisstjórnarinnar. Ráð-
stafanírnar; sem ég nefndi áðan, innköllun peninga, skrásetning verðbréfa og skrá-
setning innstæðna í bönkum, nægja engan veginn til þess að kanna eignir þessara
manna. Þessir menn reka ýmis stórfyrirtæki, hafa miklar vörubirgðir, efnisbirgðir,
umbúðabirgðir, vélar, áhöld og fasteignir. Í þessum eignum geyma þeir verulegan
hluta eigna sinna, einkum er það þekkt bragð hjá stórfyrirtækjum að fela eignir
í vörubirgðum. Eignakönnunarfrv. gerir ekki ráð fyrir því, að fram fari almenn könn-
un á þessum eignum, heldur eru aðeins heimildir til þess að rannsaka þessa hluti,
ef framtalsnefnd telur ástæðu til, þ. e. a. s. það er meiningin að gera stikprufur.
Menn, sem slík fyrirtæki eiga, þurfa ekkert að óttast það, þótt þeir þurfi að gefa upp
peningaeign sína, verðbréfaeign eða bankainnstæðu. Þeir geta alltaf forsvarað þá
fjármuni með bókfærslulegum tilfærslum hvað viðvíkur vöru- og efnisbirgðum,
áhalda- og vélaeign o. s. frv. Fyrst ekki fer fram almenn könnun á þessum eignum, þá
snertir eignakönnunin þessa stórgróðamenn yfirleitt alls ekki eða að mjög óverulegu
leyti. Þetta var raunar viðurkennt í umræðum í fjárhagsnefnd hv. Nd., þar sem dr.
Þórður Eyjólfsson hæstaréttardómari var viðstaddur. En því var borið við, að eigna-
könnun, sem næði til vörubirgða, efnisbirgða, véla og áhalda fyrirtækja eins og
þeirra, sem hér um ræðir, yrði svo umfangsmikil, að hún væri óframkvæmanleg.
Þetta er að sjálfsögðu rangt, slíka eignakönnun er hægt að framkvæma, ef vilji er
fyrir hendi til þess. En ef ekki er talið fært að framkvæma slíka eignatalningu hjá
fyrirtækjum, þá er fullkomlega óréttmætt að leggja út i eignakönnun yfirleitt.

Það er vitað mál, að þeir, sem mestu hafa skotið undan skatti á undanförnum
árum og framar öllum öðrum hafa gefið tilefni til þess, að eignakönnun verði látin
fara fram, eru einmitt þeir stórgróðamenn. sem reka hin stærri verzlunar- og iðnað-
arfyrirtæki. Þegar ríkisstjórnin svo kemur með eignakönnunarf'rv., sem kannar til
fulls eignir þeirra eignaminnstu, sem sizt hafa haft möguleika til að bregða eigum
sínum undan skattálagningu, en sleppir stórgróðamönnunum með það að gefa bara
upp sjálfir eigur sínar, eins og þeir hafa gcrt við hvert skattaframtal, þá er það að
bafa algerlega hausavíxl á hlutunum.

Eignakönnunarfrv. það, sem hér liggur fyrir, felur í sér mjög stranga eigna-
könnun gagnvart öllum almenningi, en jafnframt felst í því uppgjöf saka til allra
stórgróðamanna, sem mest hafa skotið tekjum sinum undan skatti á undanförnum
árum. Af þessu sést, að frv. þetta er flutt vegna hagsmuna stórgróðamannanna. Það
er Sjálfstæðisflokkurinn, sem hefur knúið það í gegn að berja frv. í gegn núna. Hann
skeytir engu um hagsmuni almennings, heldur horfir á það eitt að koma undan rétt-
látri sköttun eignum nokkurra stórgróðamanna hér í Reykjavík, sem bezta aðstöðu
hafa haft til þess að moka til sín stórkostlegulll fjárfúlgum á undanfarandi stríðs-
árum. Sjálfstæðisflokkurinn telur sig ek k i fá slíkt tækifæri síðar til þess að bjarga
stórgróðamönnunum, og það sýni)" sig, að A lþýðuflokkurinn og Framsóknarflokk-
urinu eru þæg verkfæri hans í þessu efni, þrátt fyrir öll stóru orðin um að skatt-
leggja stórgróðann og taka stríðsgróðann til almenningsþarfa. '

Í 17. gr. frv. eru ákvæði um nokkra ívilnun til þeirra, sem minnst hafa vantalið af
eigum sínum, en sá vankantur er á þeirri ívilnun, að hennar geta engir notið aðrir
en þeir, sem fyrst hafa verið stimplaðir skattsvikarar. Þannig virðist það tilgangur



ríkisstjórnarinnar að gera sem allra flesta af hinum smærri að skattsvikurum. og
býst ég við, að margir muni þeir verða, sem kjósa frekar að festa fé sitt með kaupum
á ríkisskuldabréfum, hversu bagalegt sem það kann að verða þeim, heldur en að
taka þann kost að láta ríkisstjórnina geta stimplað sig skattsvikara til þess að geta
notið þessara ívilnana. .

Frv. um eignakönnun stofnar til stórfelldara skriffinnskubákns en áður hefur
þekkzt Í Íslenzkri löggjöf. Gizkað hefur verið á, að framkvæmd eignakönnunar þess-
arar muni kosta um 10 millj. kr. Hver maður á að fylla út aragrúa af alls konar
skýrslum, mismunandi þörfum, og er vitað, að ekki er á allra færi að kunna skil á
þessu, svo að hægt sé að fylla út öll þessi skjöl svo að rétt sé. Ef einhverjum fatast,
eru margháttuð refsiákvæði í frv., eignamissir og sektir, sem heimilt er að beita,
þó má veita undanþágur frá þessum refsingum.

Með tilliti til þess, sem hér hefur verið fram tekið, telur Sósíali sta flokkur inII
það eignakönnunarfrumvarp. sem hér liggur fyrir, hreina og beina óhæfu, og legg
ég því .til, að frv. verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKHÁ:
Þar sem frv. það, sem hér liggur fyrir, er að mörgu leyti illa undirbúið og í því

felst raunverulega engin eignakönnun á stórgróðann, en hins vegar koma ráðstaf-
anir þær, sem frv. gerir ráð fyrir, mjög hart niður á smærri skattþegnum. og Í trausti
þess, að ríkisstjórnin útbúi og leggi fyrir næsta þing frv. til laga um eignakönnun,
sem miðað sé við það að ná til stóreignanna fyrst og fremst, tekur deildin fyrir næsta
mál á dagskrá.

Alþingi, 20. maí 1947.

Áki Jakobsson.


