
Nd. 188. Nefndarálit [36. mál]
um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 30 27. júní 1921, um erfðafjárskatt.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Nefndin hefur rætt frv. mjög ýtarlega á þremur fundum. Hún hefur sent það
til umsagnar til Tryggingastofnunar ríkisins og til borgarfógetans i Reykjavík, sem
vegna embættis síns hefur einna víðtækasta reynslu í erfðamálum. Kaus borgar-
fógeti að ræða málið persónulega við formann nefndarinnar, og veitti hann nefnd-
inni margvíslegar og þýðingarmiklar upplýsingar i sambandi við þá breytingu,
sem frv. gerir ráð fyrir, er nauðsynlegt væri að athuga nánar, áður en frv. yrði
samþykkt óbreytt. Tryggingastofnun ríkisins sendi skriflega umsögn, sem birt er
hér sem fylgiskjal I. Er þar lögð höfuðáherzla á þá nauðsyn að efla erfðafjársjóð-
inn vegna þeirra margvíslegu verkefna, sem honum er ætlað að sinna. Með um-
sögn sinni sendir Tryggingastofnunin yfirlit yfir fjárhag sjóðsins, tekjur og eignir,
sem einnig er birt hér með sem fylgiskjal.

Þá hefur nefndin látið reikna út og gera samanburð á erfðafjárskattgreiðslum,
eins og þær eru samkvæmt gildandi lögum og eins og þær mundu verða samkvæmt
fyrirmælum frv., miðað við, að numin væri í burtu stighækkandi skattgreiðsla, sem
nú er lögboðin, og er sá samanburður birtur hér með sem fylgiskjal II. Eins og sést
á þessu yfirliti, mundi skatturinn hækka aðeins um kr. 1575.00 af 1. erfð, kr. 3900.00
af 2. erfð og kr. 7800.00 af 3. erfð, ef stighækkunin yrði afnumin, svo sem frv.
gerir ráð fyrir. Mundi þessi breyting koma harðast niður á þeim, sem minnstan
arf taka, þar sem stighækkunin fellur niður við arfa, sem nema yfir 40 þús. kr.
Væri um marga arftaka að ræða, þegar búi er skipt, gæti þetta þó numið nokkru
fyrir sjóðinn, þar sem hækkunin kæmi á hvern arfahlut, en yrði hins vegar hverfandi,
ef einn eða fáir aðilar taka arf, og það eins þó að þar væri um háar upphæðir
að ræða.

Þessi samanburður gildir þó aðeins um afnám stighækkandi skattsákvæðis. sem
nú er í gildi. Hins vegar hefur ekki verið unnt að áætla nákvæmlega þær breytingar
á skattgreiðslunni, sem óhjákvæmilega yrðu við tilflutning í erfðaflokka. sem gert
er ráð fyrir í frv. En við nánari athugun þykir sýnt, að við þá breytingu, ef lögfest
yrði, mundi erfðafjárskatturinn lækka allverulega og mun meira en hækkunin
næmi við burtfellingu stighækkunarinnar. Stafar þetta af því, að nú er greitt í
skatt allt að 25% af því fé, sem fellur í hlut foreldra, og allt að 50% af því fé,
sem fellur til afa og ömmu, en frv. gerir ráð fyrir því, að af þessu fé verði aðeins
greitt 10%. Þá ber þess og að gæta, að nú er greitt allt að 10% af þeim 1;4 hluta,
sem ráðstafað er með gjafabréfi eða erfðaskrá til lögerfingja, en allt að 50% af fé,
sem er á sama hátt ráðstafað til annarra, en samkv. ákvæðum frv. er ætlazt til, að
greitt sé 25% af þvi fé, sem ákveðið er til annarra með arfleiðsluskrá eða gjafa-
bréfum. Er talið, að þessi breyting mundi minnka verulega tekjur sjóðsins.

Nefndinni hefur verið bent á, að eðlilegt væri, að D-liður 2. gr. núgildandi laga
yrði felldur niður, en hann ákveður, að greitt skuli 10% í skatt af því erfðafé,
sem hverfur til kirkna, opinberra sjóða, gjafasjóða, félaga, stofnana eða annars
slfks, og að af sliku fé sé tekið hæsta flokks skattgjald, þar sem þessu fé er ætlað
verkefni, sem engu minna gildi hafi fyrir þjóðfélagið, en þau verkefni, sem framan-
taldir aðilar starfi að nú. Þá hefur nefndinni einnig verið bent á, að rétt væri að
fella niður síðustu málsgr. 6. gr. gildandi laga, en sú grein heimilar ríkisstjórninni
að lækka erfðafjárskattinn niður í 5% af því fé, sem ánafnað er til guðsþakka,
líknarstofnana eða almenningsheilla, einnig með tilvísun til þeirra verkefna, sem
sjóðnum er ætlað að vinna að.

Nefndin er einróma sammála um, að nauðsynlegt sé að efla erfðafjársjóðinn
allverulega, einkum eftir að með lögum nr. 25 14. maí 1960 var ákveðið, að lána
mætti fé úr sjóðnum til þess að koma upp eIliheimilum, en vitað er, að mjög brýn
þörf er á því um land allt, að þeim sé komið upp. Vill nefndin í þessu sambandi
benda á, að i áliti milliþinganefndar í öryrkjamálum er lagt til, að lagt verði
til sjóðsins einnar millj. kr, árlegt framlag úr ríkissjóði, beinlínis vegna þess, hve
fjárþörfin er aðkallandi. En nefndin telur, að það sé að öllu leyti heppilegri leið að
tryggja sjóðnum auknar tekjur af erfðafé, einkum þvi fé, sem nú rennur til útarfa
samkvæmt erfðalögum, heldur en að íþyngja fjárlögum árlega með beinum fram-
lögum. Mundi erfðafjársjóður þannig, er stundir líða fram, létta mjög verulega á
beinum framlögum úr ríkissjóði til þessara mála, sem vitað er að óhjákvæmilegt
verður að sinna í vaxandi mæli í framtíðinni. Nefndin sér hins vegar ýmsa agnúa



á því að ná því takmarki með einhliða breytingum á erfðafjárskaUslögunum, heldur
þurfi jafnframt að endurskoða erfðalögin sjálf og breyta þeim á þann veg, að
fækka verulega útörfum frá því, sem nú er, og láta það fé renna beint í erfðafjár-
sjóðinn, samfara því að samræma erfðaflokka, og að því loknu að ákveða á ný
erfðafjárskattinn fyrir hvern flokk erfða.
Með tilvísun til þessa leggur nefndin til, að frv. verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Í trausti þess:

1. að ríkisstjórnin láti þegar á næsta ári fara fram endurskoðun á erfðalög-
unum frá 1949með tilliti til þess, að þeim verði breytt þannig, að rýrður verði
verulega erfðaréttur fjarskyldari erfingja frá því sem nú er;

2. að jafnframt verði gerðar tillögur til breytinga á lögum um erfðafjárskatt frá
1921 til samræmingar við breytingu á erfðalögunum. enda séu erfðafjársjóði
með þeim breytingum tryggðar verulega auknar tekjur;

3. að þar til slíkar breytingar hafa verið lögfestar, noti ríkisstjórnin ekki þá
heimild, sem felst í 6. gr. núgildandi laga um erfðafjárskatt um lækkun á
erfðafjárskatti í 5% - tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 5. des. 1960.

Gísli Jónsson, Birgir Finnsson, Valtýr Guðjónsson.
form., frsm. fundaskr.

Hannibal Valdimarsson. GuðI. Gíslason.

Fylgiskjal I.

TRYGGINGASTOFNUNRíKISINS
Reykjavík, 10. nóv. 1960.

Með bréfi, dags. 26. okt. 1960, hefur heilbrigðis- og félagsmálanefnd neðri
deildar Alþingis sent Tryggingastofnun ríkisins frumv. til laga um breyting á lög-
um nr. 30 27. júní 1921, um erfðafjárskatt, og óskað upplýsinga og ábendinga um
nokkur atriði í sambandi við erfðafjársjóð.

Meðfylgjandi skýrsla um erfðafjársjóð, sem samin var 15. maí s.l., veitir
upplýsingar um fyrstu tvö atriðin, en að því er tekur til þriðja atriðis skal fram
tekið til viðbótar, að nú hafa verið afgreiddar af 1000000.00 kr. lánsloforði til
S. 1. B. S. vegna Múlalundar kr. 850000.00.
Tryggingaráð hefur nýlega samþykkt að mæla með lán- og styrkveitingum að

upphæð kr. 625000.00, sem væntanlega verða afgreiddar fyrir n. k. áramót, og ætti
handbært fé sjóðsins þá að verða um 4.4 millj.
Umsókn hefur borizt frá Sjálfsbjörg, félagi fatlaðra á Akureyri, um lán til

viðbótarbyggingar, en ekki er talið, að félagið muni ráðast í þá byggingu í bili,
og hefur umsóknin því ekki verið tekin til afgreiðslu.

Þá hefur tryggingaráð ekki talið fært að mæla með styrk eða láni úr erfða-
fjársjóði til öryrkja, sem komið hefur sér upp vinnustofu, enda ekki vitað, að
hún sé ætluð fyrir aðra öryrkja.
Lífeyristryggingar höfðu hins vegar veitt þessum öryrkja eins og mörgum öðr-

um lán til þess að koma upp vinnustofunni.
Tryggingastofnunin hefur talið fara bezt á því, að slík fyrirgreiðsla við ein-

staka öryrkja verði á vegum lífeyristrygginga, enda málefni einstakra öryrkja í
höndum þeirrar deildar stofnunarinnar.

Tryggingastofnunin hefur á þann hátt takmarkað verkefni erfðafjársjóðs, og
er sú takmörkun tvímælalaust nauðsynleg, því að hefði verið litið svo á, að allar
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vinnustofur, sem öryrkjar starfa við eða eiga, gætu fallið undir ákvæði laga um
ráðstöfun erfðafjárskatts, mundi fé sjóðsins fljótt allt verða bundið í smálánum
til einstakra öryrkja og hann þess ekki megnugur að veita öryrkjasamtökunum
í landinu fyrirgreiðslu til stærri átaka. Þrátt fyrir þessa afmörkun á verkefnum
sjóðsins eru ekki tök á því að áætla eðlilega fjárþörf hans.

Hingað til hefur sjóðurinn veitt lán og styrki til stofnunar vinnustofa allt að
leyfðu hámarki, % hlutum af stofnkostnaði, og verður að telja sennilegt, að erfða-
fjársjóður geti framvegis veitt eðlilega fyrirgreiðslu til slíkra stofnana.

Hins vegar hefur ekki verið talið fært að lána meira en 20% af byggingar-
kostnaði íbúðarhúsnæðis vinnuheimila. Ef erfðafjársjóður færi að veita lán allt að
% hlutum af öllum kostnaði við byggingu vinnuheimila, mundu fljótt berast um-
sóknir, sem yrðu sjóðnum algerlega ofviða.

Eina færa leiðin er því að ákveða lánshlutfallið ekki hærra en svo, að sjóður-
inn geti að jafnaði sinnt öllum eðlilegum umsóknum. Það væri vissulega mjög
æskilegt að auka tekjur erfðafjársjóðs, svo að fært væri að hækka þetta láns-
hlutfall, því að enn er það svo lágt, að ekki er ástæða til að ætla, að sá stuðningur
ýti um of undir stofnun öryrkjaheimila.

Eins og hér hefur verið gerð grein fyrir, verða vinnustofur og vinnuheimili
fyrir öryrkja ekki stofnuð, nema fjárframlög komi víðar að en frá erfðafjársjóði.

Margt bendir til þess, að bygging og rekstur slíkra stofnana verði fyrst og fremst
i höndum ýmissa öryrkjafélaga. Það verður því að teljast mjög æskilegt. að hið
opinbera geri ráð fyrir tekjuöflunarleiðum fyrir þessi félög, jafnframt því að félögin
geri grein fyrir markmiðum sínum, en oft er helzti mælikvarði á það, hvers megi
vænta af félögum, hvernig þau haga fjáröflun sinni og hvert starf félagsmennirnir
leggja fram á því sviði.

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS

Sverrir Þorbjörnsson.

SKÝRSLA UM ERFÐAFJÁRSJÓÐ
Eignir i árslok

Ár Skattur Vextir Styrkir í reiðu fé í skuldabréfum
1953 ...... 525025.28 525025.28
1954 ...... 767492.26 26251.26 1318768.80
1955 995141.28 60188.44 115000.00 1956098.52 303000.00
1956 950273.31 112954.93 3019326.76 303000.00
1957 854472.15 166116.34 4039915.25 303000.00
1958 1423853.81 217145.76 5680914.82 303000.00
1959 2235134.24 29919574 264000.00 6383592.53 1870652.27
1960 15/5 212500.00 5 883 592.531) 2158152.27

Samtals 7751392.33 881852.47 591500.00

Lán og styrkveitingar:
1. Öryrkjavinnustofan Sunna 1955. lán kr.
2. S.Í.B.S. v. Reykjalunds 1957 ..
3. Sjálfsbjörg. Akureyri 1959 .
4. Styrktarfél. lamaðra og fatlaðra '59
5. Blindrafélagið 1959 .
6. S.Í.B.S. v. Múlalunds 1959/60 .

303000.00 styrkur kr. 115000.002)
500000.00
250 000.00 100 000.00

150000.00
600000.00
637500.00 226 500.002)

1) Lánsloforð S.tB.S. v. Múla}, 1960 kr. 1000000.00.
2) Matskostnaður meðtalinn.
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Fylgiskjal II.

Arfur 40 þús.: kr.
100
200
500

ERFÐAFJÁRSKATTUR
Nú

2425.00 kr.
8425.00
18425.00
48425.00

Skv. frv.
4000.00
10000.00
20000.00
50000.00

1. erfð:

Hækkun á fyrstu 40 þús. kr. um kr. 1575.00 af hverjum arfahluta, en úr þvi
engin hækkun, hversu hár sem arfahluturinn yrði.

2. erfð:
Arfur 40 þús.:

100
200
500

kr.
Nú

6100.00 kr.
21100.00
46100.00
121100.00

Skv. frv.
10000.00
25000.00
50000.00
125000.00

Hækkun á fyrstu 40 þús. kr. um kr. 3900.00 af hverjum arfahluta, en úr því
engin hækkun, hversu hár sem arfahluturinn yrði.

3. erfð: Nú Skv. frv.
Arfur 40 þús.: kr. 12200.00 kr. 20000.00

100 42200.00 50000.00
200 92200.00 100000.00
500 242200.00 250000.00

Hækkun á fyrstu 40 þús. kr. um kr. 7800.00 á hverjum arfahluta, en úr þvi
engin hækkun, hversu hár sem arfahluturinn yrði.
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