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um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 46/1951, um tekjuskatt og eignarskatt.

Frá fjárhagsnefnd.

t 1. gr. þessa frumvarps er lagt til, að sú breyting verði gerð á skattalögunum.
að veltuútvar og eignarútsvar. sem greitt hefur verið, megi draga frá tekjum, áður
en tekjuskattur er reiknaður. Flutningsmenn frumvarpsins hafa einnig borið fram
annað frumvarp, á þingskjali 80, um breytingu á útsvarslögunum, og er þar lagt til,
að gjöld þessi skuli einnig dregin frá tekjum, áður en út svar er lagt á þær.

Svonefnd veltuútsvör eru tilfinnanlegur útgjaldaliður hjá mörgum atvinnu- og
viðskiptafyrirtækjum í kaupstöðum og ýmsum kauptúnahreppum. Engin sérstök
lagaákvæði eru til um veltuútsvörin, en í útsvarslögunum segir, að við álagningu
útsvara skuli taka til greina "efni og ástæður" gjaldenda, og munu veltuútsvörin
vera ákveðin með tilvitnun í þá lagastafi. Eins og nafnið bendir til, eru þessi gjöld
miðuð við viðskiptaveltu, en ekki við rekstrarafkomu gjaldenda, og hafa verið nefnd
dæmi um það, að veltuútsvörin hafi numið meiru en tekjuafgangur af þeirri starf-
semi, sem þau miðast við.

Það er álit nefndarinnar, að hér sé þörf breytinga. Hins vegar lítur nefndin
svo á, að ekki sé fært að gera það eitt að ákveða, að veltuútsvörin verði frádráttar-
hæf við álagningu skatta og útsvara, eins og flutningsmenn frv. leggja til. Um leið
og sú breyting væri gerð, þyrfti að setja reglur um álagningu veltuútsvaranna,
þar sem þeim væru sett ákveðin takmörk, ef sú tekjuöflunaraðferð bæjar- og
sveitarfélaga verður viðurkennd hér eftir, en um slíka tekjuöflun munu vera skiptar
skoðanir.

En það er engan veginn vandalítið að setja reglur um veltuútsvörin, ef á það
verður fallizt að leyfa bæjar- og sveitarfélögum tekjuöflun með þeim hætti. Bæjar-
og sveitarfélögin hafa gengið mjög misjafnlega langt út á þá braut að afla tekna
með veltuútsvörum. Reglur, sem bæjarstjórnir einstakra kaupstaða mundu telja
viðunandi, væru litt eða ekki nothæfar að dómi annarra. Og mál þetta verður naum-
ast leyst nema með viðtækari athugun á tekjuöflun bæjar- og sveitarfélaganna.

Af þeim ástæðum, sem hér hafa verið nefndar, telur nefndin rétt að beina þvi
til rfkisstjórnarmnar, að hún láti fara fram athugun á málinu og geri tillögur um
nýja löggjöf um það, svo fljótt sem verða má. Það er því tillaga nefndarinnar,
að frumvarpinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 22. febr. 1957.
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