
Ed. 508. Nefndarálit [106. mál]
um frv. till. um breyt. á 1. nr. 66 frá 12. apríl 1945, um útsvör.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin er klofin í máli þessu, og leggur minni hl., Lárus Jóhannesson og Þor-
steinn Þorsteinsson, til, að málinu verði vísað frá með rökstuddri dagskrá. Hins
vegar leggur meiri hl. til, þeir Karl Kristjánsson, Brynjólfur Bjarnason og Hannibal
Valdimarsson, til, að frumvarpið verði samþykkt með svo hljóðandi

BREYTINGU:
Eftir 2. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Aftan við 12. gr. laganna komi svo hljóðandi viðbót:
Nú stundar gjaldþegn fasta atvinnu utan heimilissveitar og meiri hluti atvinnu-

tekna hans stafar frá þeirri atvinnu, en útsvör verða talin hlutfallslega lægri í heim-
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ilissveit hans en Í atvinnusveit, og getur þá atvinnusveit krafizt þess, þótt útsvari
gjaldþegns sé ekki skipt, að hann greiði henni útsvar, sem nemur þeirri upphæð, er
honum hafði borið að greiða í atvinnusveit umfram það, er hann greiðir í heimilis-
sveit.

Heimilissveit er skylt að innheimta útsvarsauka þennan, samkv. úrskurði yfir-
skattanefndar, og standa atvinnusveit skil á honum.

Nefndin sendi frumvarpið til umsagnar bæjarstjórn Reykjavíkur, Sambandi ísl.
sveitarfélaga, hreppsnefnd Seltjarnarneshrepps og hreppsnefnd Kópavogshrepps.

Svör þau, er nefndinni bárust, eru prentuð sem fylgiskjöl.

Alþingi, 30. marz 1950.

Hannibal Valdimarsson,
fundaskr., frsm.

Karl Kristjánsson. Brynjólfur Bjarnason.

:Fylgiskjal I.

BORGARSTJÓRINN Í REYKJAVÍK
Reykjavík, 3. marz 1950.

Bæjarráð hefur á fundi sínum 24. febr. falið mér að senda háttv. nefnd með-
fylgjandi umsögn um frv. til laga um breyting á útsvarslögunum, sem nú liggur
fyrir Alþingi, þskj. 285.

Gunnar Thoroddsen.

Allsherjarnefnd efri deildar, Alþingi.

Umsögn um frv. til laga um breyting á 1. nr. 66/1945, um útsvör.
Það er mjög rétt, að heimilissveit gjaldþegns hefur margháttuð útgjöld af hon-

um (og fjölskyldu hans), sem atvinnusveit er laus við, og því ber að tryggja rétt
heimilissveitar til útsvarsheimtu umfram það, er nú gildir samkv. skiptireglum 9. gr.
útsvarslaganna. Auk þess beina kostnaðar vegna almannatrygginganna, sem flm. frv.
telur í greinargerð, má benda á, að með vaxandi íbúatölu vaxa yfirleitt öll útgjöld
bæjar- og sveitarsjóða, hverju nafni sem nefnast (löggæzla, eldvarnir, fræðslumál,
heilbrigðismál, framfærslumál og ýmiss konar styrktarstarfsemi, umferðarmál, að
ógleymdum nauðsynlegum ráðstöfunum vegna húsnæðisvandræða, þar sem svo hagar
til). Það sýnist því eðlilegt að tryggja sem bezt rétt heimilissveitar til skattheimtu.

En þá er ekki nóg að afnema skiptirétt atvinnusveitar samkv. 2. og 3. tölulið
9. gr. útsvarslaganna, eða draga úr þeim rétti, sem einnig hefur komið til mála,
þó að flm. þessa frv. taki skrefið til fulls. Það þarf einnig að tryggja heimilissveit
vissan lágmarkshluta útsvars, þegar svo stendur á sem segir Í 1. og 4. tölulið grein-
arinnar.

Frá sjónarmiði kaupstaða sýnist þó einkum varhugavert að afnema skiptiregl-
urnar með öllu vegna hættunnar, sem á þVÍ er, að á næsta leiti myndist byggðarlög
gjaldþegna, sem að vísu ynnu öll sín störf í kaupstaðnum og hefðu þar allar tekjur
sínar, en teldu sér hagkvæmara vegna skattþungans að búa utanbæjar. Það eru eink-
um sæmilega settir menn, "góðir" gjaldendur, sem hefðu aðstöðu til slíkra ráðstaf-
ana, og eftir því sem þeir kæmu fleiri saman í nágrannahreppi atvinnukaupstaðar-
ins, gæti útsvarsþunginn í hreppnum minnkað. Þessi er reynslan víða um heim. og
er kunnugt, að víða hefur löggjafarvaldið orðið að gera sérstakar ráðstafanir til
leiðréttingar á augljósu misrétti, sem orðið hefur af þessum sökum, í Danmörku
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t. d. með jöfnun á sköttum á milli sveitar- (hæjar-) félaganna. Hér á landi er slík
hætta yfirvofandi, bæði hér í Reykjavík að óbreyttum mörkum lögsagnarumdæmis-
ins og einnig að því er tekur til annarra kaupstaða, og jafnvel líka þar, sem um til-
tölulega fjölmenna hreppa er að ræða á móts við landrýmið.

Flm. frv. segir, að reglur um skiptingu á útsvörum milli heimilissveitar og at-
vinnu sveitar muni hafa verið settar vegna Reykjavíkur, vegna hins mikla munar,
sem hafi verið orðinn á útsvarsstiga Reykjavíkur og nágrannasveita hennar, en sá
munur sé nú að mestu horfinn. Hvort tveggja mun vera vafasamt, svo að ekki sé
meira sagt.

Skiptireglurnar voru settar til þess, að þær kæmu í stað sérstaks og sjálfstæðs
álagningarréttar, sem atvinnusveitir höfðu smám saman fengið á þá, sem stunduðu
atvinnu utan heimilissveitar, með svipuðum hætti og 2.--3. töluliður 9. greinar taka
til. Voru þá komin í gildi ákvæði um álagningarrétt atvinnusveita, sem að vissu
leyti voru ekki ósvipuð ákvæðum í frv. til laga um útsvör, sem var lagt fyrir Alþingi
1947 og 1948, en var ekki afgreitt.

Útsvarsstiginn í hreppunum í nágrenni Reykjavíkur er e. t. v. svipaður útsvars-
stiganum hér. Þetta tekur þó aðeins til Seltjarnarnes- og Kópavogshreppa. í öðrum
nágrannahreppum Reykjavíkur, Mosí'ells-, Garða-, Bessastaða-, o. s. frv., mun út-
svars stiginn yfirleitt vera lægri. En þetta er ekki nema hálfsögð saga. Útsvarsstiginn
í Seltjarnarnes- og Kópavogshreppum er jafnhár Reykjavíkurstiganum vegna skipti-
reglnanna.

Vegna þess, hversu tiltölulega margir íbúar þessara hreppa stunda atvinnu í
Reykjavík, og Reykjavík á því skiptikröfu sem atvinnu sveit samkv. gildandi lögum,
verða þessir hreppar að hafa útsvars stigann með hliðsjón af greiðslum skiptikrafn-
anna til Reykjavíkur.

Verði frv. samþykkt, réttur atvinnusveitar til útsvarsskiptingar afnuminn, skap-
ast vafalaust skilyrði í báðum þessum hreppum til verulegrar útsvarslækkunar. og
þá jafnframt skilyrði fyrir "góða" gjaldendur í Reykjavík til að flytjast húferlum,
sw. það, er áður var sagt.

Það er fjarstæða, að nokkurt sveitarfélag hafi "goldið afhroð" af ákvæðum
2.--3. töluliða 9. greinar útsvarslaganna vegna nágrennis við Reykjavik enda eru
engin rök færð fyrir þeirri fullyrðingu flm. frv., og er þó svo að skilja, að margir
nágrennahreppanna hafi goldið "afhroð". Eini hreppurinn í nágrenni Reykjavíkur,
sem hugsazt getur, að "gjaldi afhroð" vegna skiptireglnanna í 2. og 3. tölulið, er
Kópavogshreppur. Þessum "hreppi" var skipt úr Seltjarnarneshreppi fyrir 2-3 ár-
um síðan, skipt úr einum bezt stæða hreppi landsins.

Það er ekki vafamál, að sameinaðir Seltjarnarnes- og Kópavogshreppar gátu
prýðilega staðizt skiptireglurnar í 9. gr. útsvarslaganna.

Ef svo er, að Kópavogshreppur sem sjálfstætt hreppsfélag fái ekki staðið undir
sveitargjöldum með þeim útsvarsstiga. sem þar er, þá má benda á, að mjög víða á
landinu eru hærri útsvarsstigar en í Reykjavík, og svo hitt, að hverju hrepps- (og
bæjar-) félagi ber að réttu lagi að haga framkvæmdum eftir því, sem efni standa til.

Af framanrituðu má sjá, að bæjarráð Reykjavikur hefur ekki á móti því, þrátt
fyrir rökstuðning fIm. þessa frv., að réttur atvinnusveitar til útsvarsskiptingar verði
numinn úr lögum, en bendir jafnframt á hættuna, sem af þvi getur stafað, einkum
fyrir fjölbyggð sveitarfélög.

Bæjarráðið mundi fyrir sitt leyti telja frv. aðgengilegra, ef jafnframt yrði sett
löggjöf um sameiningu Seltjarnarneshrepps við Reykjavík.
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Fylgiskjal II.

SAMBAND íSLENZKRA SVEIT ARFÉLAGA
Reykjavík, 17. febr. 1950.

Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Með bréfi, dags. 10 þ. m., hefur háttvirt allsherjarnefnd efri deildar Alþingis

sent stjórn Sambands Ísl. sveitarfélaga frumvarp til laga um breytingu á lögum nr.
66/1945, um útsvör (þskj. 285), flutningsmaður Guðmundur í. Guðmundsson alþm.,
og farið fram á, að stjórnin láti Í té umsögn sína um nefnt frumvarp.

Stjórn Sambands Ísl. sveitarfélaga vill af þessu tilefni taka fram eftirfarandi:
Samband ísl. sveitarfélaga hefur hvað eftir annað á undanförnum árum gert

samþykktir um endurskoðun útsvarslaganna, og til þess að greiða þeirri endur-
skoðun veg lét stjórn sambandsins gera ýmsar athuganir og safna skýrslum frá
oddvitum og bæjarstjórnum um, hverra breytinga helzt væri óskað á gildandi út-
svarslögum. Að því undirbúningsverki loknu ritaði stjórnin félagsmálaráðuneytinu
um málið, 1946, og fór fram á, að milliþinganefnd yrði sett til að semja frumvarp
að nýjum útsvarslögum. Varð ráðherra við þessum tilmælum, og var frumvarp, er
nefnd þessi hafði samið, lagt fyrir Alþingi 1947.

Eftir að frumvarp ríkisstjórnarinnar hafði verið lagt fyrir Alþingi, var leitað
umsagnar sambandsstjórnarinnar um það, og kvaddi þá stjórnin saman fulltrúaráð
sambandsins til að fjalla um frumvarpið.

Fulltrúaráð og stjórn sambandsins voru sammála um að mæla með samþykkt
hins endurskoðaða frumvarps, en lagði til, að á því yrðu gerðar nokkrar breytingar,
þar á meðal sú, að skipting útsvara yrði niður felld. Umsögn fulltrúaráðsins er
prentuð með frumvarpi til laga um útsvör, sem lagt var fyrir 68. samkomu Alþingis,
þskj. 19/1948, og vill stjórnin enn vísa til þess álits.

Samband ísl. sveitarfélaga hefur margoft látið í ljós ósk um endurskoðun út-
svarslaganna og telur, að með þeim breytingum, sem fulltrúaráðið lagði til, að gerðar
yrðu á frumvarpi ríkisstjórnarinnar frá 1947, væri Í verulegum atriðum orðið við
þeim rökstuddu óskum, sem komið hafa fram um breytingar á útsvarslögunum.

Stjórnin er því þeirrar skoðunar, að réttast sé, að borið verði fram á ný frum-
varp ríkisstjórnarinnar frá 1947 með þeim breytingum, sem fulltrúaráðið lagði til,
að á því yrðu gerðar, og það afgreitt frá Alþingi nú í vor.

Stjórnin er fús til þess að færa í ákveðið tillöguform breytingar þær, sem bent
er á í greinargerð fulltrúaráðsins, ef það mætti verða til þess að flýta eða greiða
fyrir málinu.

Stjórnin telur, að það verði að skoðast vafasamur vinningur við útsvarslög-
gjöfina Í heild að samþykkja frv. á þskj. 285, þVÍ samþykkt þess mundi tefja fyrir
ýmsum öðrum breytingum á lögunum, sem nauðsynlegt er að gera.

F. h. stjórnar Sambands Ísl. sveitarfélaga.

Eiríkur Pálsson.

Til allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal III.

ODDVITI SELTJARNARNESHREPPS
Lundi, 16. febrúar 1950.

Umsögn hreppsnefndar Seltjarnarneshrepps.
Vegna bréfs yðar, dags. 10. febr. 1950, varðandi breytingar á lögum nr. 66 frá

12. apríl 19'45, vil ég taka fram:
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"Hreppsnefndin hefur kynnt sér frumvarpið og mælir mjög eindregið með, að
það verði samþykkt sem lög, eins fljótt og unnt er."

Virðingarfyllst,

Erl. Einarsson.

Til allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal IV.

ODDVITI K6p AVOGSHREPPS
Marbakka, 1. marz 1950.

Svar oddvita Kópavogshrepps ásamt fylgiskjölum.
Með bréfi, dags. 10. f. m., sendi allsherjarnefnd efri deildar Alþingis hrepps-

nefnd Kópavogshrepps til umsagnar frv. til I. um breyt. á I. nr. 66 frá 12. apríl 1945,
um útsvör. Bréf allsherjarnefndar virðist hafa orðið fyrir meira en venjulegum
töfum í pósti, því að það barst hingað 25. f. m.

Ég vil þó ekki láta hjá líða að svara því, þótt seint sé, þar sem umrætt frv.
snertir mjög hagsmuni Kópavogshrepps.

Ég tel, að afstaða hreppsnefndar Kópavogshrepps til þessara mála verði bezt
skýrð með þeim gögnum, er ég leyfi mér að láta fylgja hér með, en þau sýna af-
skipti hreppsnefnda Seltjarnarneshrepps hins forna og núverandi Kópavogshrepps
af þessum málum á undanförnum árum.

Árið 1947 sendi þáverandi oddviti Seltjarnarneshrepps hins forna, er náði yfir
núverandi Seltjarnarneshrepp og Kópavogshrepp, alþingismönnunum Ólafi Thors
og Guðmundi í. Guðmundssyni greinargerð um, hvernig núgildandi ákvæði útsvars-
laganna um útsvarsskiptingar bitnuðu á hreppnum

Árið 1948 samþykkti hreppsnefnd hins nýstofnaða Kópavogshrepps áskorun
til Alþingis um að samþykkja frv. það til útsvarslaga, sem þá lá fyrir þinginu, með
þeim breytingum á ákvæðum um skiptingu útsvara, sem fulltrúaráð Sambands ísl.
sveitarfélaga hafði lagt til,· að á því væru gerðar.

Árin 1948 og 1949 lá útsvarslagafrv. fyrir Alþingi, eins og hv. allsherjarnefnd
efri deildar er bezt kunnugt um, og treystu hreppsnefndir Seltjarnarneshrepps og
Kópavogshrepps þá á hv. flm. þess frv., er hér ræðir um, að hann beitti áhrifum
sínum til þess að koma því áleiðis, með því að hann hafði manna bezta aðstöðu
til þess, en að öðrum kosti að freista þess að koma fram breytingu á gildandi út-
svarslögum, svipaðri þeirri, er hann nú flytur. Þessi von brást þó með öllu árin
1948 og 1949.

Hinn 16. jan. s. 1. samþykkti hreppsnefnd Kópavogshrepps áskorun til þing-
manns kjördæmisins, hr. 6lafs Thors, er þá var félagsmálaráðherra, um að taka
múlið að sér og leggja fyrir Alþingi frv. það til útsvar-slaga, sem lá fyrir þingunum
\9.18 og 1949, því að vitanlega er það hin æskilegasta afgreiðsla þessara mála, að
ný, endurskoðuð útsvarslög verði sett. Svar félagsmálaráðuneytisins fylgir hér með
í afriti.

Þar sem nú má telja vonlaust um, að slík heildarafgreiðsla lítsvarslaganna
sjálfra fáist fram á þessu þingi, mundi frv. það, sem hér ræðir um, verða til veru-
legra bóta á því ástandi, sem nú ríkir. En það ástand er þegar orðið með öllu óvið-
unandi fyrir Kópavogs- og Seltjarnarneshreppa, eins og ég vænti, að ljóst verði af
þeim gögnum, er ég leyfi mér að láta fylgja hér með.

Rétt er að geta þess, að síðan árið 1947 hefur útsvars stigi Seltjarnarnes- og
Kópavogshreppa verið hinn sami og í Reykjavík og útilokað, að frá því verði horfið
aftur. Skattflótti kemur því ekki til mála, en ekkert væri að sjálfsögðu á móti því,
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að ákvæði yrðu sett í lög til tryggingar gegn slíku í þvílík um tilfellum, ef núgildandi
ákvæði útsvarslaganna um útsvarsskiptingar milli atvinnusveitar og heimilissveitar
væru felld úr lögum, eins og flest sveitarfélög landsins munu nú vafalaust óska, sbr.
samþykkt fulltrúaráðs Sambands Ísl. sveitarfélaga 1947.

Víst er, að hreppsnefnd Kópavogshrepps óskar þess eindregið, eins og hv. flm.
þessa frv. var fullvel kunnugt þegar árið 1947 og 1948, og mundi fagna því, ef leið-
rétting fengist nú loks á þVÍ misrétti, er ákvæðin um útsvarsskiptingar hafa leitt
af sér.

Virðingarfyllst,

F. R. Valdimarsson.

Til allsherjarnefndar efri deildar Alþingis, Reykjavík.

F:'lkj. 1.
Afrit af bréfi oddvita Seltjarnarneshrepps hins forna.

Kópavogi, 22. marz 1947.
Með tilvísun til samtals um útsvarsmál Seltjarnarneshrepps vil ég leyfa mér

að gefa upplýsingar um, hvernig núgildandi reglur um skiptingu útsvara milli heim-
ilissveitar og atvinnusveitar hafa bitnað á hreppnum, og enn fremur mun ég færa
nokkur rök að því, að hreppnum verður um megn að standa straum af nauðsyn-
legum og óhjákvæmilegum útgjöldum, ef núverandi ástand í útsvarsmálum á að
haldast óbreytt. Tel ég því bráðra úrbóta þörf.

Árin 1945 og 1946 voru útsvarsskiptingar og útsvör þannig:
1945: Á 276 gjaldendur var jafnað niður kr. 266085.00

Þar af greitt til annarra sveitarfél. vegna 124 gjaldenda 99688.00

Útsvör hreppsins kr. 166397.00

Auk útsvarshluta til annarra sveitarfélaga voru greidd viðbótarútsvör til þeirra,
að upphæð kr. 34665.00, svo samtals voru greiddar til annarra sveitarfélaga kr.
134353.00 eða um kr. 500.00 að meðaltali af hverjum gjaldanda í hreppnum. Eru það
rúmlega 50% af álögðum útsvörum. Aftur á móti voru útsvör til annarra sveitar-
félaga rúmlega 80% af þeirri upphæð, sem hreppurinn heldur eftir af útsvörunum.
Útsvör frá öðrum sveitarfélögum voru kr. 11789.00.
1946: Á 331 gjaldanda var jafnað niður kr. 313580.00

Þar af greitt til annarra sveitarfélaga vegna 142 gjaldenda 106568.00

Útsvör hreppsins kr. 206012.00

Viðbótarútsvör voru kr. 32408.00. Samtals voru greiddar til annarra sveitar-
félaga kr. 138976.00, eða um kr. 420.00 að meðaltali af hverjum gjaldanda í hreppn-
um. Upphæðin er um 45% af álögðum útsvöruni og rúmlega 67% af útsvarsupp-
hæðinni, sem hreppurinn fær í sinn hlut. Útsvör frá öðrum sveitarfélögum voru
]U'. 16550.00. Hæstu útsvörin koma mest til skiptingar.

Hér er um svo stórkostlegan tekjumissi að ræða, að hreppurinn hefur ekki getað
innt lögboðnar skyldur af hendi. Bygging barnaskólahúss hefur t. d. dregizt í mörg
ár, og er nú svo komið, að skólahúsnæði vantar fyrir á annað hundrað börn.

Ýmsum sanngjörnum kröfum hreppsbúa hefur ekki verið hægt að sinna og
verður ekki hægt að sinna, meðan hreppurinn verður að greiða bróðurpartinn af
tekjum sínum til annarra sveitarfélaga.

Það er því almenn ósk og krafa íbúanna, að því ranglæti, sem útsvarsskipt-
ingin er, verði aflétt.
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Engin rök geta réttlætt kröfu atvinnu sveitar til heimilissveitar um hlutdeild
í útsvörunum, þar sem heimilissveit ber allan kostnað vegna íbúanna, en atvinnu-
sveit engan.

Atvinnufyrirtæki sem starfrækt er með vinnuafli úr öðru sveitarfélagi greiðir
að sjálfsögðu útsvar til heimilissveitar sinnar. Þannig fær það sveitarfélag auknar
útsvarstekjur. sem er bein afleiðing af vinnu utansveitarmanna. Vinna utansveitar-
manna er því til hagnaðar fyrir atvinnu sveit.

Eina mótbáran, sem til greina getur komið gegn niðurfellingu útsvarsskiptingar,
er skattflótti. En eins og nú er komið málum um lögboðnar kröfur á hendur sveitar-
félaga um skólahald, tryggingar o. fl., o. fl. hlýtur útsvarsálagning að verða jafnari
en áður.

Alveg er fullvíst, að ekki verður hjá því komizt, að útsvarsstigi Reykjavíkur-
bæjar verði lagður til grundvallar fyrir álagningu útsvara í Seltjarnarneshreppi á
þessi ári og framvegis.

Til hreppsins eru gerðar sívaxandi kröfur um fjárframlög. Fyrst og fremst um
lögboðnar greiðslur til skólabyggingar og framlag til almannatrygginga. Þá verður
ekki hjá því komizt að hefja ýmsar verklegar framkvæmdir, lagningu vatnsveitu,
holræsa, aukið vegaviðhald o. fl.

Framlag til almannatrygginganna hefur verið áætlað af Tryggingastofnun ríkis-
ins Iu. 75000.00. Vegna fólksfjölgunar í hreppnum á árinu 1946, úr rúmlega 1100
manns upp í rúmlega 140(} manns, má gera ráð fyrir, að upphæð þessi reynist
kl. 100000.00

Ákveðin er bygging barnaskóla, sem byrjað verður á í vor. Hluti hreppsins af
byggingarkostnaði er áætlaður kr. 600000.00 til 700000.00.

Viðbygging við barnaskólann á Seltjarnarnesi hefur lengi verið Í undirbúningi.
Kostnaður hefur ekki verið áætlaður. Gera má ráð fyrir, að hann verði a. m. k.
kr. 100000:00.

Í suðurhluta hreppsins, þar sem búsettir eru um 800 manns, búa flestir við al-
gert vatnsleysi. Verður því óhjákvæmilegt að hefjast handa um lagningu vatnsveitu.
Bráðabirgðaáætlun hefur verið gerð, kostnaður er áætlaður kr. 1400000.00.

í þéttbýlustu hverfum hreppsins er óhjákvæmilegt að hefjast handa um hol-
ræsagerð. Af framanrituðu er augljóst, að hreppurinn getur ekki innt af hendi lög-
boðin og óhjákvæmileg útgjöld, að óbreyttum tekjuöflunarmöguleikum.

Um tvær leiðir er því að velja:
1. Að hreppnum verði með lögum tryggð óskipt útsvör allra heimilisfastra

manna í hreppnum.
Eða:
2. Að hreppnum verði með lögum tryggðir tekjustofnar, sem bæti upp þann

tekjumissi, sem af skiptingu útsvaranna leiðir
Það eru því eindregin tilmæli mín, f. h. hreppsnefndar Seltjarnarneshrepps.

að þér, herra alþingismaður, beitið áhrifum yðar á Alþingi þVÍ, er nú situr, til þess,
::Ið útsvarslögunum verði breytt þannig, að skipting útsvarunna milli sveitarfélaga
(atvinnusveitar og heimilissveitar) komi ekki til greina.

Virðingarfyllst,

Oddviti Seltjarnarneshrepps

Guðm. Gestsson.

Sent alþm. Guðmundi I, Guðmundssyni, Hafnarf., og Ólafi Thors, Reykjavík.
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Fskj. 2.

Á fundi hreppsnefndar Kópavogshrepps hinn 11. febr. 1948 var samþykkt ein-
róma svo hljóðandi ályktun:

"Hreppsnefnd Kópavogshrepps ályktar að skora á Alþingi að samþykkja á þessu
þingi frumvarp það til útsvarslaga, sem fyrir þinginu liggur, með þeim breytingum,
sem fulltrúaráðsfundur Sambands ísl. sveitarfélaga hefur lagt til, að á því yrðu
gerðar, sérstaklega þeirri breytingu, að ákvæði frumvarpsins um heimild atvinnu-
sveitar til útsvar-sálagningar á einstaklinga, sem eiga heimili utan atvinnusveitar. falli
niður, og verði gengið út frá, að heimilissveit ein leggi útsvar á og renni það allt til
hennar."

Samkv. gerðabók hreppsnefndar Kópavogshrepps.

Fskj. 3.

SAMBAND íSLENZKRA SVEIT ARFÉLAGA

Fulltrúaráðsfundur Sambands islenzkra sveitarfélaga telur, að fyrirliggjandi
frumvarp til laga um útsvör sé til bóta frá gildandi útsvarslögum, og mælir með því,
að frumvarpið verði lagt fyrir Alþingi það, er nú situr, og nái fram að ganga.

Fundurinn telur þó, að gera þurfi á frumvarpinu nokkrar breytingar, og vill
meðal annars benda á þessar:

1. Ákvæði frumvarpsins um útsvar atvinnusveitar á viðleguskip, eða útgerðar,
sem að nokkru leyti hafa rekstur sinn utan heimilissveitar, falli niður. Þannig:
Niður falli 5. og 6. liður 5. gr. frumvarpsins og tilsvarandi ákvæði 6. gr.

2. Að ákvæði frumvarpsins um heimild atvinnusveitar til útsvarsálagningar it
einstaklinga, sem eiga heimili utan atvinnusveitar, falli niður, og verði gengið út
frá, að heimilissveit ein leggi útsvar á og renni það allt til hennar.

Til vara bendil' fundurinn á, að hækkað verði tekjuhámark 7. liðs 5. gr. úr
4000 kr. í 6000 kr., og leggi þó heimilissveit útsvar á, en skipti fari fram á milli
atvínnusveitar og heimilissveitar á svipaðan hátt og nú er, og þá horfið frá hug-
myndinni um gjaldársútsvar til atvinnusveitar.

3. Fundurinn telur ákvæði 2. og 4. liðs 5. gr. mjög vafasöm og óljós.
4. 20. gr. sé breytt þannig, að tvímælalaust sé tryggður réttur sveitarstjórna til

þess að reka mál sín fyrir ríkisskattanefnd. Skal tilkynna sveitarstjórn um kærur,
er hana varðar, og henni gefinn kostur á að leggja fram gögn sín, svo að vel korni
fram sjónarmið sveitarstjórna um álagningar.

Um nefndarálitið urðu talsverðar umræður" og tóku til máls auk framsögu-
manns, Lúðvíks Jósefssonar, Guðmundur Guðlaugsson, Klemenz Jónsson, Þorleifur
.Iónsson, Jón Jónsson frá Hofi og form. Jónas Guðmundsson.

því næst fór fram atkvæðagreiðsla um nefndarálitið. Var hver grein álitsins út
af fyrir sig borin undir atkvæði og samþykktar án mótatkvæða, að undanteknu því,
að skoðanakönnun fór fram um 1. lið 2. gr., og reyndust aðeins sex fulltrúar vera
henni fylgjandi út af fyrir sig, en greinin í heild samþykkt samhljóða.

Rétta útskrift úr gerðabók fulltrúaráðs staðfestir

Félagsmálaráðuneytið, Reykjavík.

Jónas Guðmundsson.
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Fskj. 4.

ODDVITI KÚP AVOGSHREPPS
Marbakka, 18. jan. 1950.

A fundi hreppsnefndar Kópavogshrepps 16. þ. m, var eftirfarandi samþykkt
einróma:

"Hreppsnefnd Kópavogshrepps samþykkir að skora á þingmann kjördæmisins
og félagsmálaráðherra að leggja hið allra fyrsta fyrir Alþingi það, er nú situr, frum-
varp til laga um útsvör, sem undirbúið hefur verið af milliþinganefnd á undan-
förnum árum og var lagt fyrir síðasta Alþingi af fyrrverandi ríkisstjórn.

Skorar hreppsnefndin á félagsmálaráðherra að beita sér fyrir því, að ákvæði
um skiptingu útsvara, sem hafa bakað Seltjarnarneshreppi og Kópavogshreppi fjár-
hagstjón, sem nemur hundruðum þúsunda á ári hverju, verði með öllu numin úr
hinum nýju útsvarslögum, enda verði þau afgreidd svo snemma, að þau korni til
framkvæmda á þessu ári. Hreppsnefndin felur oddvita að gera nánari grein fyrir
málinu."

Útsvarshlutar til annarra sveitarfélaga, sem Seltjarnarneshreppi hinum forna
til ársins 1947 og Kópavogshreppi og Seltjarnarneshreppi arin 1948 og 1949 hefur
verið gert að greiða, hafa verið sem hér segir:

Árið 1943 bar Seltjarnarneshreppi (forna) að greiða
1944 Seltjarnarneshreppi (forna)
1945 Seltjarnarneshreppi (forna)
1946 Seltjarnarneshreppi (forna)
1947 Seltjarnarneshreppi (forna)
1948 Kópavogshreppi
1948 Seltjarnarneshreppi (nýja)
1949 Kópavogshreppi
1949 Seltjarnarneshreppi (nýja)

kr. 37563.00
74504.00
99688.00

106568.00
218514.00
136802.00
161538.00
203652.00
164324.00

Alls nemur þetta kr. 1203183.00 öll árin.

Útsvarshlutar þessir hafa öll þessi ár numið milli þriðjungs og helmings af
álögðum útsvörum. Þarf ekki að lýsa því, hvílík blóðtaka slíkt er fyrir fátæk sveitar-
félög og að við slíkt ástand verður ekki unað lengur.

Þegar efnt var til endurskoðunar útsvarslaganna með skipun milliþinganefndar
haustið 1946, var það gert fyrst og fremst vegna almennrar óánægju sveitarfélaga
með skiptingu útsvara. Fyrir Alþingi 1948 var lagt frumvarp til nýrra útsvarslaga.
samið af þeirri nefnd. Fulltrúaráðsfundur Sambands ísl. sveitarfélaga samþykkti
að leggja til, að sú breyting yrði gerð á frv., að "heimilissveit ein leggi útsvar á og
renni það allt til hennar". Það er sú breyting laganna, sem hreppsnefnd Kópavogs-
hrepps leggur áherzlu á, að gerð verði, og leyfir sér að skora á hæstv. félagsmála-
ráðherra að leggja frv. þannig breytt fyrir Alþingi það, er nú situr.

Vírðingarfy list,

Oddviti Kópavogshrepps

F. R. Valdimarsson.

Til forsætis- og félagsmálaráðherra hr. Úlafs Thors, Reykjavík.
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F'skj. 5.
Afrit af bréfi félagsmálaráðuneytisins.

Reykjavík, 31. janúar 1950.
Ráðuneytið hefur tekið við bréfi yðar, hr. oddviti, dags. 18. þ. m., þar sem

skýrt er frá samþykkt hreppsnefndar Kópavogshrepps um að skora á félagsmála-
ráðherra að leggja fyrir Alþingi frumvarp til nýrra útsvarslaga.

Út af erindi yðar vill ráðuneytið taka fram eftirfarandi:
Ráðuneytið átti frumkvæði að því, að útsvarslögin voru endurskoðuð 1946 og

frumvarp til nýrra útsvarslaga lagt fyrir þing þau, er sátu árin 1948 og 1949 (67. og
68. löggjafarþing). Ráðuneytinu var í bæði skiptin tjáð, að ástæðan fyrir því, að
frumvarpið komst ekki lengra en til nefndar, hafi verið sú, að nefndin, sem hafði
frumvarpið til meðferðar á Alþingi, hafi talið rétt, að útsvarslög og skattalög yrðu
afgreidd samtímis, en milliþinganefnd, sem starfað hafði að endurskoðun skattalög-
gjafarinnar var þá að ljúka störfum. Vegna þessarar afstöðu Alþingis taldi ráðu-
neytið þýðingarlaust að leggja frumvarpið fram á ný fyrr en vitað væri, hver háttur
yrði á hafður um skattalagafrumvarpið. en enn þá mun óráðið, hvenær það verður
lagt fyrir Alþingi.

Fái ráðuneytið vitneskju um, að Alþingi hafi breytt þeirri afstöðu sinni að
krefjast þess, að útsvars- og skattalagafrumvörpin verði samferða gegnum þingið.
er það reiðubúið að leggja útsvarslagafrumvarpið fram hvenær sem er, en telur
hins vegar þýðingarlaust að leggja það fram nú hið þriðja sinn að öllu óbreyttu.

F. h. r.
Jónas Guðmundsson.

Til oddvita Kópavogshrepps, Kópavogi.
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