
Nd. 670. Nefndarálit [176. mál]
um frv. till. um breyt. á lögum nr. 56 frá 31. maí 1927, um skemmtanaskatt og þjóð-
leikhús.

Frá minni hl. menntamálanefndar.

Við 1. umræðu frv. þessa í Nd. Alþingis kom það fram, að fyrrverandi mennta-
málaráðherra hafði (hinn 6. júlí s.l.) falið þeim lögfræðingunum Þorv. Garðari
Kristjánssyni og Ásgeiri Péturssyni að endurskoða lög nr. 77/1947, um félagsheim-
ili, og lög nr. 115/1951, um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 56/1927, um skemmt-
anaskatt og þjóðleikhús. Framkvæmdu þeir verk þetta og sömdu frumvörp um
þessi efni, er þeir skiluðu í ráðuneytið hinn 9. apríl s. l. Þar eð ekki kom fram, að
frv. um breyt. á I. nr. 56/1927, sem lagt var fyrir Alþingi nú í maí, væri byggt á til-
lögum þessarar nefndar, heldur að því er virtist annarrar, sem núverandi mennta-
málaráðherra hafði skipað, aflaði minni hl. sér tillagna þeirra tvímenninganna, og
er frv. þeirra ásamt meðfylgjandi athugasemdum prentað sem fylgiskjal með þessu
nefndaráliti.

Þessar tillögur hafa verið teknar upp i frv., sem fyrir liggur, og er minni hl.
þeim fylgjandi.

Hins vegar er minni hl. mótfallinn ýmsum öðrum greinum frv. Minni hl. leggur
til, að niður falli 4. gr. frv. Við leggjum sérstaka áherzlu á, að það er mjög varhuga-
vert að hækka verð aðgöngumiða að kvikmyndasýningum, eins og sú grein gerir
ráð fyrir. Sök sér væri, ef um krónu hækkun á verði aðgöngumiða að dansleikjum
eingöngu væri að ræða. Að sjálfsögðu eru kvikmyndir misjafnar að gæðum, ekki
síður en leiksýningar eða bækur. En óhætt er að fullyrða, að nú eru kvikmynda-
sýningar ódýrasta og hollasta skemmtunin, sem almenningur í þessu landi á völ á.

Einmitt hið lága verð miðanna veldur því, að félítið fólk getur hæglega veitt
sér þessa skemmtun, án þess að of nærri pyngju þess sé gengið. Foreldrar geta vegna
kostnaðar fremur veitt börnum sínum þessa skemmtun en aðrar og hamlað þannig
gegn því, að unglingarnir leiti sér annarra og miður hollra skemmtana. Mun nær
væri að leggja þetta gjald á hverja áfengisflösku, sem seld væri í landinu.

Tekjunum, sem fást skv. þessari grein, á m. a. að verja til vísindasjóðs, og væri að
ýmsu leyti réttara, að í frv. um vísindasjóð væri kveðið á um fjáröflun til hans, enda
var sú raunin á, áður en núverandi menntamálaráðherra lét breyta því frv. í það
horf, sem það var lagt fyrir þingið í.

Loks teljum við, að fella beri brott lokaákvæði þessa frv., bráðabirgðaákvæði



um hagnað Viðtækjaverzlunar ríkisins, þannig að það fé renni hér eftir til ríkis-
útvarpsins, eins og upphaflega var ætlunin.

Alþingi, 27. maí 1957.

Ragnhildur Helgadóttir,
frsm.

Jónas G. Rafnar.

Fylgiskjal.
Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 56/1927,

um skemmtanaskatt og þjóðleikhús, o. fl.

1. gr.
6. gr. laganna orðist svo:
Skemmtanaskatti þeim, sem innheimtur er samkvæmt lögum þessum og við-

aukum við þau, skal varið þannig:
a. 50% skattsins renni í rekstrarsjóð þjóðleikhússins, og skal honum varið sam-

kvæmt ákvæðum laga nr. 86/1947, um þjóðleikhús.
b. 50% skattsins renni til félagsheimila, og skal honum varið svo sem fyrir er

mælt i lögum um félagsheimili.

2. gr.
Innheimta skal skemmtanaskatt samkvæmt lögum nr. 56/1927 og viðaukum

við þau með 10% álagi, og skal tekjum af þessu álagi varið til Sinfóníuhljómsveit-
arinnar.

3. gr.
Ríkissjóður tekur að sér greiðslu eftirstöðva byggingarskulda þjóðleikhússins.

Heimilt er ríkissjóði að taka lán innanlands til greiðslu skuldanna.

4. gr.
Álögðum skemmtanaskatti ársins 1957 skal ráðstafað samkvæmt 1. og 2. gr.

þessara laga.
5. gr.

Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 115/1951, um bráðabirgðabreyting
á lögum nr. 56/1927, um skemmtanaskatt og þjóðleikhús, o. fl., og lög nr. 85/1947, um
breyting á lögum nr. 56/1927, um skemmtanaskatt og þjóðleikhús.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Með bréfi, dagsettu 6. júlí 1956, var þeim Þorvaldi Garðari Kristjánssyni lög-
fræðingi og Ásgeiri Péturssyni deildarstjóra falið af menntamálaráðherra að endur-
skoða lög nr. 77/1947, um félagsheimili, og lög nr. 115/1951, um bráðabirgðabreyt-
ing á lögum nr. 56/1927, um skemmtanaskatt o. fl. Hafa þeir framkvæmt þetta verk
og samið frumvarp að nýjum lögum um félagsheimili og frumvarp að nýjum lög-
um um breyting á lögum nr. 56/1927.

Við samningu frumvarps að lögum um breyting á lögum nr. 56/1927 hefur
verið höfð hliðsjón af rökstuddri dagskrá, sem samþykkt var á Alþingi 1956 við
afgreiðslu á frumvarpi til laga um breyting á lögum nr. 115/1951. Hin rökstudda
dagskrá hljóðar svo: "Frumvarp þetta mundi, ef að lögum yrði, rýra verulega
tekjur þjóðleikhússins, sem bæta yrði á annan hátt að óbreyttum aðstæðum. Hins
vegar vaxa ógreidd framlög félagsheimilasjóðsins svo mikið árlega, að óhjákvæmi-
legt er að gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir slíkt. Deildin lítur þvi svo á, að
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aðkallandi sé, að fram sé látin fara heildarendurskoðun á lögum nr. 77 5. júní 1947,
um félagsheimili, og að í þeim lögum verði sett þannig ákvæði, að saman geti að
jafnaði farið lögboðin framlög úr félagsheimilasjóði og hraði byggingarfram-
kvæmda félagsheimila, enda verði sjóðnum séð fyrir eðlilegum tekjum til að mæta
útgjöldum, og í trausti þess, að ríkisstjórnin láti framkvæma endurskoðun laganna
á þessum grundvelli og leggi síðan tillögur til breytinga á lögunum fyrir næsta reglu-
legt Alþingi, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá."

Svo sem fram kemur í hinni rök studdu dagskrá, er þörf á auknu fjármagni
til félagsheimila, og tekjur þjóðleikhússins má ekki rýra. Þessar staðreyndir hafa
fyrst og fremst markað lagafrumvarp þetta.
Í athugasemdum um lagafrumvarp um félagsheimili er sýnt fram á, hver þörfin

er á fjármagni til styrktar félagsheimilum. Miðað við óbreyttan tekjustofn skemmt-
anaskattsins nægir ekki minna en 50% hans til þarfa félagsheimila skv. því, sem þar
greinir. Með tilliti til þessa er lagt til í þessu frumvarpi, að helmingur skemmtana-
skattsins renni til félagsheimila. Hér er um sama hlutfall að ræða og ákveðið var með
lögum nr. 85/1947, en þau kváðu á um skiptingu skemmianaskattsins og vor~ sett
um leið og lögin um félagsheimili. Þegar hlutur félagsheimilanna af skemmtana-
skattinum var minnkaður niður í 35% með lögum nr. 65/1950, var það gert til bráða-
birgða eða þangað til byggingarskuldir þjóðleikhússins væru að fullu greiddar. Við
þetta 'hefur setið síðan, sbr. lög nr. 115/1951. Þessi lækkun á hluta skemmtanaskatts-
ins til félagsheimila hefur valdið því, að félagsheimilasjóður hefur ekki getað full-
nægt lögboðnum framlögum og komizt í mikil vanskil. Þessi vandræði aukast, ef
ekki er að gert. Ekki tjóar að bíða þess, að byggingarskuldir þjóðleikhússins verði
að fullu greiddar, þar sem gert er ráð fyrir, að það verði ekki fyrr en í fyrsta lagi
árið 1965. Er því sýnt, að hverfa verður þegar í stað frá bráðabirgðaráðstöfuninni á
lækkun skemmtanaskattsins til félagsheimila og auka hann aftur til þess, sem í upp-
hafi var ákveðið. Er þetta lagt til í frumvarpi þessu.

Skv. lögum nr. 115/1951 renna 42% skemmtanaskattsins í rekstrarsjóð þjóð-
leikhússins. A undanförnum árum hefur þessi styrkur samt ekki nægt þjóðleikhús-
inu, og hefur rekstrartap þess numið sem hér segir:

1952
1953
1954
1955
1956

kr. 590718.79
210005.17
420941.58
101931.45
734015.27

Þessi reynsla sýnir, að þjóðleikhúsinu er þörf á auknum hluta skemmtanaskatts-
ins til rekstrarins. Þá er og þess að gæta, að skv. lögum nr. 86/1947, um þjóðleikhús,
er rekstrarsjóði þjóðleikhússins ætlað að greiða allan kostnað við þjóðleikhúsbygg-
inguna, eftir að hún var fullgerð. Þetta eykur og tekjuþörfina eftir því, sem tímar
líða, þar sem kostnaður vegna viðhalds og endurbóta hlýtur heldur að fara hækk-
andi. Enn fremur þyrfti að efla rekstrarsjóð þjóðleikhússins, svo að hann verði
færari um að taka á sig rekstrarhalla, sem verða kann á einstökum árum, en það
hlutverk er sjóðnum ætlað skv. lögum. Með tilliti til alls þessa þykir einsýnt, að nauð-
syn sé að auka hlut rekstrarsjóðs þjóðleikhússins af skemmtanaskattinum upp í 50%.
Miðað við óbreyttan skattstofn færir þessi hækkun rekstrarsjóðnum 4-5 hundruð
þúsund kr. á ári. Er þetta lagt til í þessu frumvarpi.

Samkvæmt frumvarpi þessu falla niður þau 15% skemmtanaskattsins, er nú
renna í ríkissjóð vegna byggingarskulda þjóðleikhússins. Þess vegna er gert ráð fyrir
í frumvarpinu, að ríkissjóður taki að sér byggingarskuldir þjóðleikhússins án endur-
gjalds. Hér er um að ræða eftirstöðvar byggingarskuldanna, er námu í árslok 1955
kr. 2975000.00 auk vaxta kr. 672625.00, miðað við, að þessar skuldir verði greiddar
skv. samningum og greiðslum lokið árið 1965. Til að mæta þessum eftirstöðvum hefur
ríkissjóður þegar fengið sinn hluta af skemmtanaskattinum og ágóða viðtækjaverzl-
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unarinnar árið 1956, samtals kr. 1840000.00. Eftir er þá raunverulega um 1.8 millj.
kr., sem svara þarf beint úr ríkissjóði. En hér er ekki um auknar byrðar að ræða
fyrir ríkissjóð, þar sem um leið á að verða komizt hjá því með auknum tekjum
rekstrarsjóðs þjóðleikhússins, að ríkissjóður þurfi að greiða rekstrarhalla þjóð-
leikhússins, svo sem gert hefur verið á undanförnum árum, samkvæmt sérstakri
heimild í fjárlögum.

Þá falla niður skv. frumvarpi þessu 8% skemmtanaskattsins, sem runnið hafa
til lestrarfélaga og kaupa á kennslukvikmyndum. Lestrarfélög þarfnast nú ekki tekna
af skemmtanaskatti, eftir að lög um almenningsbókasöfn, nr. 42/1955, voru sett, þar
sem með þeim lögum var lestrarfélögum séð fyrir tekjum með beinum fjárframlögum
úr ríkissjóði. Öðru máli gegnir um kaup á kennslukvikmyndum. Ekki hefur verið
séð fyrir fjárframlögum úr ríkissjóði til þeirra þarfa. Það er þó eðlilegt, að slíkt sé
gert og ríkissjóður standi sjálfur undir þessum útgjöldum svo sem öðrum, er varða
hin eiginlegu fræðslumál.

Samkvæmt frumvarpi þessu gengur 10% álagið á skemmtanaskattinn til Sin-
fóníuhljómsveitarinnar. Í núgildandi lögum er ákveðið, að þessar tekjur gangi til
rfkissjóðs, en heimilt sé að verja helmingnum til Sinfóníuhljómsveitarinnar. Með
því að þessi heimild hefur alltaf verið notuð og hinn helmingur þessara tekna gekk
einnig til Sinfóníuhljómsveitarinnar 1956 samkvæmt heimild í fjárlögum, er hér ekki
um auknar byrðar að ræða fyrir ríkissjóð. Hins vegar eru þarfir Sinfóníuhljóm-
sveitarinnar svo ótvíræðar, að lagt er til í frumvarpi þessu, að bein fyrirmæli séu um
þessa ráðstöfun fjárins.
Í lögum nr. 115/1951 er svo fyrir mælt, að hagnaður Viðtækjaverzlunar ríkisins

árin 1951-1956, að báðum meðtöldum, renni í ríkissjóð. Um sama tíma var frestað
framkvæmd síðari málsgr, 14. gr. laga nr. 68/1934, um útvarpsrekstur ríkisins. Að
óbreyttri löggjöf renna þessar tekjur því nú til ríkisútvarpsins, svo sem upphaflega
var ákveðið. Með því að ekki verða bornar brigður á þörf ríkisútvarpsins á tekjum
þessum, eru í þessu frumvarpi ekki lagðar til neinar breytingar í þessum efnum.

Með því að endurskoðun þessi er bundin við lög nr. 115/1951, er ekkert lagt til
um stofn skemmtanaskattsins og miðað við, að hann verði óbreyttur. Aftur á móti
eru ákvæði um 10% álag skemmtanaskattsins í lögum nr. 115/1951, og CI' lagt til í
þessu frumvarpi, að það verði óbreytt.
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