
Ed. 282. Nefndarálit [103. mál]
um frv. til 1. um heimild fyrir sveitarstjórnir til þess að innheimta með álagi skatta
og gjöld til sveitarsjóða, sem miðuð eru við fasteignamat.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Það verður að teljast óviðeigandi, að um sama leyti og löggjafinn ákveður niður-
færslu verðlags og launa, sé hann að leyfa stórfelldar skattahækkanir. sem vitan-
legt er að lenda með fullum þunga á launþegum í landinu. En þetta gerir löggjafinn,
ef samþykkt verður frumvarpið um heimild handa sveitarstjórnum til að tvöfalda
skatta og önnur gjöld, sem miðuð eru við fasteignamat. Samþykkt frumvarpsins
og notkun heimildarinnar mun leiða til þess meðal annars, að húsaleiga hækkar og
skattbyrði þeirra mörgu þyngist, sem með herkjum hafa komið sér upp þaki yfir
höfuðið.

Ríkisstjórnin flytur þetta frumvarp og afsakar flutninginn með því, að nokkur
sveitarfélög muni bera minna úr býtum en áður hvað þessi gjöld snertir vegna
áorðinna breytinga fasteignamatsins. Þetta er næsta kynleg afsökun, þegar þess er
gætt, að ríkisstjórnin hefur nýlega hvatt öll sveitarfélög landsins til að draga úr
útgjöldum sínum. Verði sveitarfélögin við þeirri áskorun, og til þess er auðvitað
ætlazt, sýnist ekki mikil ástæða til að veita þeim nú heimild til hækkunar tekna
sinna. Eftir það, sem á undan er gengið, hefði óneitanlega farið betur á, að ríkis-
stjórnin hefði flutt frumvarp um lækkun álagna á almenning í stað þessa hækk-
unarfrumvarps.

Endurmat á fasteignum hefur farið fram nýlega og verið staðfest. Við þetta
nýja og hækkaða mat skulu fasteignagjöldin miðuð. Hafi matsmenn unnið verk
sitt svo sem vera bar, þá getur tvöföldun viðkomandi gjalda þegar á fyrsta ári
eftir endurmatið með engu móti talizt réttlætanleg ráðstöfun. Engin rök hafa verið
færð fyrir því, að nýja matið sé of lágt.

Loks virðist ekki úr vegi að minnast þess, að sums staðar á landinu munu
tekjur sveitarfélaga af fasteignagjöldum ekki lækka á þessu ári, heldur stórhækka.
Bitnar sú gjaldahækkun hart á þúsundum láglaunamanna, og eru afleiðingar hennar
að koma í ljós þessa dagana í hækkaðri húsaleigu meðal annars.

Að þessu athuguðu og þó fyrst og fremst með hliðsjón af þeirri almennu launa-
lækkun, sem nýlega var lögboðin, leggur minni hluti nefndarinnar til, að frum-
varpið verði fellt.

Alþingi, 24. febr. 1959.

Alfreð Gíslason,
form.


