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Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Samkvæmt gildandi lögum eiga samvinnufélög að greiða 8% i tekjuskatt af
skattskyldum tekjum, auk striðsgróðaskatts, er þau eiga að greiða sem aðrir gjald-
endur. Skattskyldar eru þær tekjur félaganna, sem lagðar eru í varasjóð. Nú verða
þau samkv. 24. gr. laga um samvinnufélög að greiða minnst 1% af sölu keyptra
vara og afurða i varasjóð og aðra óskiptanlega sjóði. Og nú rennur allur hagnaður
af viðskiptum við utanfélagsmenn einnig i varasjóð. Það, sem á þennan hátt er lagt
1 varasjóð árlega, er nú skattskylt að % hlutum. Það, sem félögin leggja í stofn-
sjóð eða úthluta til félagsmanna, er ekki skattskylt.

Ef frumvarpið er samþykkt óbreytt, fellur niður skylda félaganna til að leggja
ákveðinn hluta af tekjum sínum í varasjóð. Þeim er í sjálfsvald sett, hvers konar
ákvæði þau setja um greiðslur í varasjóð, að undanteknum hagnaði af utanfélags-
mannaviðskiptum. Þau geta því, ef þeim sýnist svo, lagt allar tekjur í stofnsjóð,
sem er að vísu eign félagsmanna, en hann er skattfrjáls. Á þann hátt geta félögin
komizt hjá því að greiða nokkurn skatt af tekjum nema þeim, sem koma af við-
skiptum utanfélagsmanna. En skýrslur félaganna um þau viðskipti hafa jafnan verið
taldar mjög ófullkomnar.

Ákvæðum um skattskyldu félaganna af viðskiptum utanfélgsmanna verður
einnig breytt. Að vísu á þessi hagnaður að leggjast i varasjóð, en áður skulu frá
honum dregin öll opinber gjöld, sem á hann leggjast. Með öðrum orðum: Félögin
fá með þessu sérstaka frádráttarheimild á sköttum frá tekjum, sem engir aðrir
skattþegnar hafa.

Verði frumvarpið samþykkt, er sýnilegt, að samvinnufélögin geta komið sér
hjá allri skattgreiðslu til ríkissjóðs nema af þeim óverulega hagnaði, sem stafar af
viðskiptum utanfélagsmanna.

Frumvarp þetta er stjórnarfrumvarp, en fyrir þinginu liggur frumvarp um
breytingu á skattgreiðslu félaga, sem einnig er flutt af rikisstjórninni. Samkvæmt
þvi frumvarpi er hlutafélögum og samvinnufélögum ætlað að greiða einn skatt,
25%, af tekjum sinum. Samvinnufélögin eiga því að greiða sama skatt og hluta-
félög, ef það frumvarp verður samþykkt. En sá böggull fylgir skammrifi, eins
hér hefur verið sýnt fram á, að samvinnufélögunum er að mestu leyti i sjálfsvald
sett, hversu miklar tekjur þau telja fram til skatts. Yrði þvi ákvæðið um 25% skatt
aðeins til að sýnast og skapar meira misrétti i þessum efnum en nokkru sinni áður.

Við gerum þvi að tillögu okkar, að frumvarpið verði fellt og samvinnufélögin
telji fram tekjur sinar á sama hátt og verið hefur.
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