
Nd. 432. Nefndarálit [125. mál]
um frv. til 1. um gengisskráningu, launabreytingar, st6reignaskatt, framleiðslu-
gjöld o. fl.

Frá 4. minni hl. fjárhagsnefndar.

Ég lít svo á, að eins og nú er komið atvinnu- og fjármálum þjóðarinnar, sé
óhjákvæmilegt að breyta skráðu gengi íslenzkrar krónu, en um það er 1. gr. þessa
frumvarps. Verðgildi íslenzku krónunnar hefur í raun og veru farið sílækkandi um
alllangt skeið, þó að það hafi ekki verið viðurkennt opinberlega með breytingu á
gengisskráningunni. Hins vegar tel ég, að gengisbreyting ein út af fyrir sig sé ekki
nema ein af mörgum ráðstöfunum, sem þarf að gera til þess að koma fjárhags- og
atvinnumálum landsmanna á traustan grundvöll. Af öðrum aðgerðum, sem ekki
síður eru óhjákvæmilegar, má t. d. nefna það að koma í veg fyrir áframhaldandi
greiðsluhalla hjá ríkissjóði, koma fram umbótum íviðskiptamálum, verðlagsmálum
og húsnæðismálum og að leggja skatt á miklar eignir einstakra manna. Framsóknar-
flokkurinn hefur ætíð lagt áherzlu á það, að ráðstafanir í þessum málum, sem svo
mjög snerta hag alls almennings Í landinu, verði gerðar um leið og gengisbreyting
eða niðurfærsla kemur til framkvæmda. Flokkurinn mun því vinna að umbótum í
þessum efnum, bæði með stjórnarframkvæmdum og með þvi að beita sér fyrir laga-
setningu um þau mál þegar á þessu þingi.

Framsóknarflokkurinn leggur til, að í sambandi við afgreiðslu þessa frumvarps
verði tryggð veruleg fjárframlög til byggingar á hóflegum íbúðarhúsum í sveitum
og kaupstöðum og einnig lánsfé til Ræktunarsjóðs. Jafnframt hefur flokkurinn gert
tillögur um mikilsverð ar breytingar á ákvæðum framvarpsins um sérstakan eignar-
skatt, m. a. um það, að skatturinn verði stighækkandi upp í 25% og leggist á allar
hreinar eignir einstaklinga, eftir að þær hafa náð vissu marki, en að eignum félaga
sé skipt niður á eigendur hlutafjár og stofnfjár í félögum. En vegna þess að nú er
áformað að leggja slíkan skatt á allar eignir einstaklinga, sem eru umfram 300 þús.
kr. að verðmæti, er lagt til, að horfið verði frá því að leggja sérstakan skatt á eignar-
auka, sem áður var ákveðinn í lögum, enda hefur sá skattur ekki enn verið reiknaður
út. Þá er lagt til, að framleiðslugjaldi samkv. 11. gr. verði ráðstafað nokkuð á annan
hátt, en þó í þágu sjávarútvegsins. Flyt ég, ásamt tveim öðrum nefndarmönnum fjár-
hagsnefndar. breytingartillögur á sérstöku þingskjali um þessi atriði frv., sem sam-
komulag hefur orðið um milli stuðningsflokka ríkisstjórnarinnar. Þar að auki flyt
ég einn breytingartillögur á öðru þingskjali.

Ég legg því til, að frumvarpið verði samþykkt með framannefndum breytingum.

Alþingi, 15. marz 1950.

Skúli Guðmundsson.


