
Nd. 4:78. Nefndarálit [148. mál]
um frv. till. um breyt. á I. nr. 20 20. maí 1942,um breyt. á I. nr. 6 9. jan. 1935,um
tekjuskatt og eignarskatt.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur rætt frv. þetta á tveim fundum og sent það til umsagnar stjórn
nýbyggingarsjóðs. Sjóðsstjórnin sendi nefndinni bréf það og skýrslu, sem prentað
er hér á eftir sem fylgiskjal. Sést á því, að mikil breyting hefur orðið á inneignum
í nýbyggingarsjóði á s. 1. ári, þannig að hinn 1. jan. 1949voru innstæður togaraeig-
enda kr. 2846202.52og innstæður annarra kr. 737251.73.En sú skýrsla frá sjóðs-
stjórninni, sem birt er í greinargerð frumvarpsins, var tímasett við áramótin 1947
og 1948.Og enn hefur nefndin fengið upplýsingar frá sjóðsstjórninni, er sýna. að
togarainnstæðueigendur eru búnir á þessu ári að ráðstafa um kr. 1900þús. til ný-
bygginga, svo að nú er óráðstafað í sjóðnum af þeirra innstæðum um 1 millj. kr.

Að fengnum þessum skýrslum varð nefndin sammála um að mæla með sam-
þykkt þess hluta frumvarpsins, sem snertir bátaútveginn. En þrír nefndarmanna
(ÁkJ, FJ og HÁ) áskilja sér rétt til að bera fram brtt. varðandi innstæður togara-
eigenda. Brtt. þeirra eru lagðar fram jafnhliða þessu nefndaráliti, og er fylgi þeirra
við frumvarpið að nokkru eða öllu leyti undir því komið, hvort breytingartillög-
urnar verða samþykktar.

Finnur Jónsson,
form.

Pétur Ottesen,
funda skrifar i.

Halldór Ásgrímsson.

Alþingi, 21. marz 1949.

Sigurður Kristjánsson,
frsm.

Áki Jakobsson.



Fylgiskjal.

RÍKISSKATTANEFNDIN
Reykjavík, 13. marz 1949.

Sjávarútvegsnefnd neðri deildar Alþingis.

Í tilefni af bréfi yðar, dags. 4. þ. m., þar sem óskað er umsagnar nefndarinnar
um frumvarp Sigurðar Kristjánssonar til laga um breytingar á ákvæðum skattalag-
anna um nýbyggingarsjóði, vill ríkisskattanefndin taka fram eftirfarandi:

Nefndin er sammála þeim forsendum í greinargerð frumvarpsins, að ákvæði þau,
er heimila að verja fé nýbyggingarsjóðs til að greiða tap á útgerð, séu svo þröng,
að nærri stappi að þau séu dauður bókstafur. Hins vegar virðist nefndinni ekki bein
stærð hvers sjóðs efnislega skipta máli í þessu sambandi. Heldur ekki þarf tap
tveggja síðustu ára að hafa úrslitaþýðingu, þó að svo kunni að vera í einstökum
tilfellum. Sú hugsun, sem nefndinni virðist að ætti að leggja til grundvallar í þessu
máli, er, að ekki sé hætta á, að rekstur báts eða skips stöðvist, sem gæti gengið
áfram með losun nýbyggingarsjóðs. Þetta hefur að vísu þann galla frá löggjafar-
sjónarmiði, að framkvæmdin yrði að vera komin undir mati þeirra aðila, sem um
það ættu að fjalla, en virðist þó vera eðlilegasta lausnin.

Hér með fylgir listi yfir innstæður togaraútgerðar og annarrar útgerðar i ný-
byggingarsjóðum þann 31. des. 1948.

Virðingarfyllst
F. h. ríkisskattanefndar

Þórólfur Ólafsson.

Listi yfir innstæður togaraútgerðar og annarrar útgerðar í nýbyggingarsjóðum
þ. 31. des. 1948. •

Togaraútgerð Önnur útgerð Togaraútgerð Önnur útgerð
kr. kr. kr. kr.
8781.87

" 317555.71 "
" 32835.77 89066.25 "
" 7074.26 " 10571.64

8093.15 " " 57607.59

"
12251.11 " 21036.84

14649.65 " " 14349.30

" 24210.35 113175.43 "
" 6677.05

270896.32 " 95809.62 "333093.51 " 110318.26 "84.45
" 170000.00 "

" 13354.15 " 563.63
515552.36 " " 4699.77
81463.00 " " 11529.76

301767.00 ,,' " 485.75
1564.04 94944.48 " 9224.36

" 1129.90 " 5387.15

"
7626.40 " 8364.45

133907.80 " 214735.91 "
" 440.31 " 6923.31

" 27085.21 " 24637.56
65688.19 "

6392.43

" 64.99 " 29335.01



Togaraútgerð Önnur útgerð Togaraútgerð Önnur útgerð
kr. kr. kr. kr.

" 16416.00 " 45537.68
6235.97 " 1963.71

"
1381.24 ,. 13688.51

" 309.27 " 14447.04

" 21526.41 " 49280.76

" 933.00 " 20496.22

" 13922.59 " 23469.56

"
35081.41

" 33779.83

Alls kr. 2846202.52 737251.73

F. h. ríkisskattanefndar

Þórólfur Ólafsson.


