
Nd. 672. Nefndarálit [183. mál]
um frv. til I. um skattfrelsi sparifjár.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Frumvarpið hefur verið sent Landsbanka Islands, Útvegsbanka íslands h/f,
Búnaðarbanka íslands og Skattstofu Reykjavíkur til umsagnar.

Frumvarpið og umsagnir ofangreindra aðila hafa verið ræddar á fundi nefnd-
arinnar, og mæla undirritaðir nefndarmenn með því, að frumvarpið verði sam-
þykkt, en áskilja sér rétt til að flytja eða fylgja breytingartillögum.

Sig. Ágústsson,
fundaskr.

Alþingi, 29. jan. 1953.

Jóhann Hafstein,
frsm.

Einar Olgeirsson,
með fyrirvara.

Fylgiskjal I.
Reykjavík, 10, janúar 1953.

Háttvirt fjárhagsnefnd neðri deildar Alþingis hefur með bréfi, dags. 29. des.
f. á., leitað umsagnar Landsbanka íslands um frumvarp til laga um skattfrelsi
sparifjár. Fer hér á eftir álit vort um málið:

Eðlilegasta og raunar eina leiðin til aukinnar sparifjársöfnunar hefur jafnan
verið sú að greiða eins háa vexti af sparifé og aðstæður hafa leyft á hverjum tíma.
t því augnamiði hækkaði Landsbankinn sparisjóðsvexti sína þann 2. apríl f. á. um
l1h-2% % (úUánsvextir voru samtímis hækkaðir um 1%), og fylgdu aðrir bankar
og sparisjóðir þessu fordæmi. Vafalaust hafði þessi vaxtahækkun góð áhrif, eink-
um fyrstu mánuðina, en síðan í septemberbyrjun hefur spariféð heldur lækkað.
Skýrslur um þetta efni er að finna í Hagtíðindunum. Virðist koma í ljós, að vaxta-
hækkunin, sem gerð var í aprílbyrjun 1952, ætli ekki að reynast einhlít til þess að
framkalla viðunandi sparifjársöfnun, og ekki verður hægt að hækka innlánsvexti
af sparifé frekar en gert hefur verið, nema útlánsvextir hækki jafnmikið. En hækk-
un sú, sem gerð var á síðasta ári, varð mörgum sparisjóðanna erfið, svo að þeir
þola ekki.. að lengra sé gengið á þeirri braut að hækka innlánsvexti meira en út-
lánsvexti.

Stjórn Landsbanka Islands hefur látið í ljós álít sitt um skattfrelsi sparifjár
með bréfi til háttvirtrar fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis, dags. 11. jan. 1952,
og bréfi Jóns Árnasonar til sömu nefndar, dags. 14. des. 1951, og var þar mælt með,
að skattfrelsi sparifjár yrði lögfest.

Stjórn bankans (bankaráð og bankastjórn) hefur athugað frumvarp það um
skattfrelsi sparifjár, sem nú hefur verið lagt fram á Alþingi, og hvetur eindregið
til, að það verði samþykkt á þessu þingi. Er nokkuð að því vikið hér að ofan, að
bankastjórnin óttist, að draga muni úr sparifjársöfnun, ef ekkert er að gert. En af-
leiðing þess hlýtur óhjákvæmilega að verða aukin eyðsla almennings, en samtímis
samdráttur á útlánum. Það má að vísu benda á fleiri leiðir, sem fara mætti í því
augnamiði að tryggja aukna sparifjársöfnun, svo sem verðtryggingu sparifjár og
skyldusparnað. Skyldusparnaðarleiðin hefur verið reynd með góðum árangri t. d.
i Danmörku og Kanada, en ekki beinlínis til almennrar sparífjáraukníngar, heldur
til að taka peninga úr umferð til að vinna gegn verðbólgu.

Ekki vitum vér til, að verðtrygging sparifjár hafi nokkurs staðar verið lögfest,
en málíð hefur víða verið rætt síðustu árin, en fengið einna ýtar1egasta athugun
i Finnlandi, án þess þó að nokkuð hafi orðið úr framkvæmdum.

Finnar lögleiddu skattfrelsi sparifjár 1943 til 4 ára. Síðan hafa þessi lög tvisvar
verið framlengd og gilda nú til ársloka 1955. Við síðustu framlengingu laganna var
framtalsskyldu sparifjár aflétt að fullu. Það er eftirtektarvert, að árið 1950 hækkaði
innlánsfé í Finnlandi um 17000 millj. FM, en árið 1951, eftir að framtalsskyldunni
var aflétt, hækkaði innlánsféð um 59500 millj. FM.

Vér teljum mikilsvert, að haldið verði fast við ákvæði 3. gr. frv. um niðurfell-
ingu á framtalsskyldu sparifjár. Er það álit vort, og sama máli gegnir um þá for-
stöðumenn sparisjóða, sem vér höfum rætt við, að niðurfelling framtalsskyldunnar
muni hafa engu minni áhrif en sjálft skattfrelsið.

Jón G. Marfasson.

Virðingarfyllst.

Gunnar Viðar. J ón Árnason.

Til fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis, Reykjavík.



Fylgiskjal II.

ÚTVEGSBANKItSLANDS H.F.
Reykjavík, 15. janúar 1953.

Þér hafið sent oss til umsagnar frumvarp til laga um skattfrelsi sparifjár.
Vér mælum eindregið með meginefni frumvarpsins, að gera spariféð skattfrjálst.
Hins vegar teljum vér, að gera þyrfti breytingar á einstökum greinum frum-

varpsins í samræmi við eftirfarandi athugasemdir:
A~ undanskildum 10 ára bókum, sem litlu máli munu skipta í þessu sambandi,

er lengsti uppsagnarfrestur á innstæðum sex mánuðir, og því yrði að miða við þann
Uma i 2. gr., ef lögin eiga að koma að gagni nú þegar, eins _oggert er ráð fyrir í
5. gr. -

4. gr. ætti að falla í burt, eða að minnsta kosti ætti að heimila mönnum að
veðsetja innstæður sínar fyrir upphæðum, sem lægri eru en innstæðan, án þess að
burt falli skattfrelsi á mismun skuldar og innstæðu.

Vér teljum algerlega ófær þau ákvæði 6. gr., að innstæðueigandi geti hafið fé
án framvísunar sparisjóðsbókar eða skírteinis.

Helgi Guðmundsson.

Virðingarfy llst,

Valtýr Blöndal. Jóhann Hafstein.

Til fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis, Reykjavík.

Fylgiskjal III.

BÚNAÐARBANKIíSLANDS
Reykjavík, 21. janúar 1953.

Með bréfi háttvirtrar fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis barst bankanum
frumvarp til laga um skattfrelsi sparifjár, og óskar nefndin eftir umsögn hans Um
frumvarpið.

Fullu fylgi skal hér lýst við frumvarp þetta. Nauðsynlegt er þó, að þær breyt-
ingar verði á því gerðar, að í stað orðanna eitt ár í ar-lið 2. gr. komi hálft ár og i
stað orðanna eitt ár í b)-lið sömu greinar komi hálft ár.

Öllum, sem um þetta mál vilja hugsa af sanngirni og án barnalegrar tortryggni,
er það ljóst, hvílíkt nauðsynja- og réttlætismál er um að ræða.

Ágæt greinargerð, sem frumvarpinu fylgir, tekur í rauninni fram meginatriði
málsins. ÞÓ skal til viðbótar á það bent, að eins og nú er háttað, er um mikið ósam-
ræmi að ræða í framtölum sparifjár til skatta. Verulegur hluti þess er ekki talinn
fram og verður ekki, enda þótt skattskylt sé að lögum. Og engum heilvita manni
kemur til hugar að hefja eltingar leik til að fá það fram talið.

Fjöldi manna, einkum úr sveitum, kvarta sáran undan framtalsskyldunni á
sparifé" ekki sér í lagi af því, að það sé skattskylt, heldur miklu fremur af því, að
jafnskjótt og það er komið á skattskrá, er ekki stundlegur friður fyrir lánbeiðnum.
en um það er, eins og gefur að skilja, flestum lítið gefið. Meðal annars af þessu
liggur fólk oft með peninga, svo að um munar, heima hjá sér, í stað þess að geyma
þá og ávaxta í bönkum eða sparisjóðum landsins.

Sumir virðast standa í þeirri trú, að það séu fyrst og fremst ríkisbubbarnir,
sem eigi spariféð. En hér er um fullkominn misskilning að ræða. Þeir, sem mestan
kunnugleika hafa á þessum málum, vita, að stórefnamenn eiga sjaldan fé í bönk-
um eða sparisjóðum. Spariféð er svo að segja allt í smærri upphæðum. Það eru
ekki hinir ríku, sem eiga það að jafnaði. Það er fjöldinn, sem á það. Það er hinn
almenni borgari til sveita og sjávar, það er alþýðan, en ekki neinir fáir auðjöfrar.
Það eru mjög oft börn og gamalmenni. Það er langoftast nægjusamasti hlutinn af
fólkinu, iðjusamasti og sparneytnasti. Það el' þetta fólk, sem endalaust er rúið og
aftur rúið, þvert ofan í fyrirheit um hið gagnstæða og ítrekaðar áskoranir um
meiri sparnað.

Mál þetta ætti að vera tiltölulega vel ljóst fyrir hinu háa Alþingi. Það hefur
verið víða rætt. Það er því óþarft að hafa um það langt mál hér. Saga þess CI'

raunasaga, scm hingað til hefur verið rakin fyrir daufum eyrum. Það er í rauninni
saga Ummikil óhöpp og mistök. Vonandi fer nú að líða að lokum hennar, og mættu
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þau teljast, eins og komið er, næsta góð, ef frumvarp þetta næði fram að ganga
á þvi löggjafarþingi, er nú situr, með þeim breytingum þó, sem hér að framan er
bent á.

Virðingarfyllst,

Búnaðarbanki íslands,
Hilmar Stefánsson.

Til fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis, Reykjavík.

Fylgiskjal IV.

SKATTSTOFA REYKJAVíKUR
Reykjavík, 14. janúar 1953.

Hæstvirt fjárhagsnefnd neðri deildar Alþingis hefur sent mér til umsagnar
frumvarp til laga um skattfrelsi sparifjár, þingskjal nr. 426.

Tilgangur frumvarpsins virðist sá að undanþiggja sparifé eignarskatti og arð
af því tekjuskatti. Um tilganginn er því ef til vill ekkert nema gott að segja, en
benda má á, að óréttlæti það, sem flutningsmenn frumvarpsins telja að sparifjár-
eigendur séu beittir í sköttum, stafi af því, að núgildandi eignarskatts stigi er settur
árið 1935. Síðan hefur verðgildi peninga breytzt stórlega, en sama mat á fasteign-
um gildir enn nær óbreytt, þ. e. a. s. hlutfallið milli verðgildis peninga og eignar í
fríðu hefur breytzt sparifjáreigendum í óhag, án þess að skattalögunum hafi verið
breytt f samræmi við breyttar aðstæður. Þetta óréttlæti mætti því leiðrétta með
hækkuðu mati á eignum f fríðu, um leið og eignarskatts stiginn yrði lækkaður,
þannig að hámark skattfrjálsrar eignar yrði hækkað úr kr. 10000, eins og það er
nú, i t. d. kr. 50000.

En hvað sem þessu atriði líður, tel ég ýmis ákvæði frumvarpsins, ef að lögum
yrði, torvelda mjög allt eftirlit með framtölum manna, og það svo, að skattyfirvöld
misstu (Ir hendi sér einn þeirra helztu möguleika, sem nú eru fyrir hendi til að
sannreyna gildi skattframtala. Í 3. grein frumvarpsins er sem sé gert ráð fyrir,
að sparifjáreigendur verði undanþegnir skyldu til að telja fram sparifjáreign, sem
fullnægi skilyrðum 2. gr., auk þess sem skattyfirvöldum yrði eigi heimilað að krefja
lánsstofnanir um upplýsingar um inni stæður þessar, samkv. núgildandi heimild i
33. gr. laga nr. 6 frá 1935.

Af þessu ákvæði 3. gr. frumvarpsins virðist mega ráða, að sparifjáreigandi,
einstaklingur eða félag, þyrfti ekki að gera skattyfirvöldunum grein fyrir þVÍ,
hvernig tekna hafi verið aflað til að mynda sparifjáreign, sem félli undir ákvæði
2. gr. frumvarpsins. Sem dæmi má nefna: Jón Jónsson kaupir fasteign á kr.
300000.00. Samkvæmt síðasta framtali á hann í reiðu fé kr. 100000.00,og framtaldar
tekjur hans á árinu hafa rétt nægt honum til framfærslu. Samkvæmt núgildandi
ákvæðum skattlaganna verður hann að gera skatt yfirvöldunum grein fyrir, á hvern
hátt hann hefur aflað sér mismunarins, kr. 200000.00; ef hann gerði það ekki, yrði
talið, að hér væri um undandrátt tekna að ræða, og tekjur hans hækkaðar.

Þetta veitir skattþegnunum aðhald og beinlínis knýr þá til að telja réttar fram
en ella tekjur sínar og skuldir, en ef ákvæði 3. gr. frv. yrði að lögum, gæti Jón
Jónsson afgreitt fyrirspurnir skattyfirvalda á þann þægilega hátt að segjast hafa
átt skattfrjálst sparifé, sem hann gæti hafa aflað sér án þess að gjalda af því nokkru
skatta. Við þá skýringu yrðu skaUyfirvöldin að una og gætu nú ekki einu sinni
sannreynt, samkv. 33. gr. laga nr. 6 frá 1935, hvort Jón Jónsson hefði átt umrætt
sparifé eða ekki.

Viðurlögin við misnotkun skattfrelsis sparifjár, sem sett eru í 4. gr. frum-
varpsins, virðast mér gagnslítil eða jafnvel alveg gagnslaus, þar sem ekkert raun-
hæft eftirlit er hægt að hafa með skattfrjálsu sparifé, sbr. það, sem áður segir um
ákvæði seinni málsgreinar 3. gr. frumvarpsins.

Virðingarfyllst,

Halldór Sigfússon.

Til fjárhagsnefndar Alþingis.
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