
Ed. 672. Nefndarálit [178. mál]
um frv. til I. um tekjustofna sveitarfélaga.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Nefndin ræddi frumvarp þetta allýtarlega. eftir því sem limi vannst til.
ÞÓ að nefndin væri sammála um margt í frumvarpinu, var ágreiningur um

ýmis veigamikil atriði þar milli meiri hlutans (AuA, KJJ, Jþ) og okkar, sem minni
hlutann skipum.

Eina breytingartillögu flytur nefndin sameiginlega við frumvarpið. Hún er
á þskj. 650.

Að öðru leyti vildi meiri hlutinn ekki breyta frumvarpinu. Hins vegar telur
minni hlutinn meiri breytinga þörf.

Löggjöf um tekjustofna sveitarfélaga er þýðingarmikiI og vandasöm. Minni
hlutinn telur, að þau vinnubrögð hefði átt að viðhafa á Alþingi að senda frum-
varp þetta - áður en að lögum yrði - til umsagnar sveitarstjórnum og sýslu-
nefndum. Frumvarp að gildandi sveitarstjórnarlögum var sent þeim aðilum til
athugunar og gafst vel. En að því er þetta frumvarp snertir, virðist ekki vera til
á Alþingi meiri hluti fyrir að taka það tillit til sjálfstæðis sveitarfélaganna að láta
þau vera með í ráðum um að sníða sér tekjustofnastakkinn.

Meginkostir frumvarpsins eru, að með landsútsvörum, sem þar eru upp tekin,
- að vísu í of smáum stíl, - og með ákvörðun þeirri, sem þar er um einn
útsvarsstiga. er gildi fyrir landið allt, er stefnt að meiri jöfnuði milli sveitarfélaga
i álögum til sveitarþarfa en verið hefur.

Hins vegar er það stefnugalli, að vald sveitarfélaga um ákvörðun gjalda er
skert .. Skattstjórar látnir annast álagningu útsvara í skattaumdæmum, með tak-
mörkuðum heimildum til undanþágu að vísu. Enn fremur eiga skattstjórarntr að
annast álagningu aðstöðugjalda. Frá því eru engar undanþágur heimilaðar.

Með þessu er ekki aðeins dregið úr heimavaldinu, heldur líka tafsamt skipulag
lögleitt fyrir suma staði og kunnugleikinn ekki metinn svo mikils sem vert er.

Veltuútsvar er, samkv. frumvarpinu, lagt niður, en þess í stað á að lögleiða
svonefnt aðstöðugjald, enda verður ekki séð, að sveitarfélögin geti, eins og sakir
standa, komizt af án þess að hafa einhvern slíkan tekjustofn, sem er ekki mjög
hverfull, þótt Ínisjafnt ári.

Veltuútsvarið hefur verið mjög óvinsælt hjá gjaldendum. En ólfklegt er, að
aðstöðugjaldið verði betur liðið. Að vísu á aðstöðugjaldið að verða frádráttar-
hæft í skattframtali hjá gjaldendum, en auðvelt hefði líka verið að lögleiða, að
veltuútsvarið væri það.

Veltuútsvaríð var lagt á brúttótekjur af rekstri og þjónustu (umsetningu).
"Aðstöðugjald skal miða við samanlögð rekstrargjöld næstliðið almanaksár,

þar með taldar fyrningarafskriftir samkvæmt ákvæðum skattalaga, svo og vöru-
kaup verzlana og efniskaup vegna framleiðslu iðnfyrirtækja.

Aldrei skal reikna aðstöðugjald af hærri upphæð en sem nemi brúttótekjum."
Um aðstöðugjaldið má því segja, að það sé ekki siður veltuútsvar en hitt, sem

á að leggja niður. Bæði lögð á eftir sömu bókinni: hið fyrrverandi á tekjuhliðina,
hið tilkomandi á gjaldahliðina.

Grundvöllur sá, er gjald þetta á að reiknast eftir, samrýmist ekki hugtakinu
aðstöðugjald. Ekki verður gjaldskylda manna í sveitarfélagi fyrir aðstöðuna, sem
þeir hafa þar til atvinnurekstrar, fundin jafnréttislega með því að láta þá greiða i
hlutfalli við tilkostnað sinn. Venjulega mun - að öðru jöfnu - góð aðstaða leiða
af sér minni tilkostnað í hagnýtingu en hin lakari. Samkv. frumvarpinu á því sá,
sem. lakari aðstöðuna hefur, að borga hlutfallslega meira fyrir hana. Sömuleiðis
eiga tjónin} sem auka rekstrargjöld, að vera aðstöðugjaldastofnar.



Veltuútsvörin koma ekki réttlátlega niður, en aðstöðugjöldin á þessum breiða
grundvelli virðast síður en svo eðlilegri.

Breytingin frá veltuútsvari yfir í hið svokallaða aðstöðugjald minnir á sjúkling,
sem orðinn er þreyttur á að hvíla á annarri hliðinni og veltir sér yfir á hina, þó
að hún sé veikari. Þetta getur veitt honum fró litla stund, einkum meðan hann er
að hugsa til þess að gera það.

Aðstöðugjaldið mun sennilega verða að lögum nú, en ólíklega verður langt
þangað til þörf þykir á að breyta því.
. Minni hlutinn flytur á þskj. 673 nokkrar breytingartillögur og vill með þeim
freista þess að koma til leiðar nokkrum lagfæringum á frumvarpinu, sumum til
þess að auka kosti þess, öðrum til að minnka galla þess.

Tillögurnar skulu hér taldar upp, en í framsögu verður gerð grein fyrir þeim
hverri um sig:
1. Tillaga um heimild til að leggja nokkru hærra aðstöðugjald (allt að 3%). á

rekstur, sem gefur mikinn arð, en hefur hlutfallslega lítinn tilkostnað í för
með sér.

2. Tillaga um, að heimilt skuli að undanþiggja aðstöðugjaldi hjá einstökum gjald-
endum kostnaðarliði, sem stafa af óvenjulegu tjóni.

3. Tillaga um, að Jöfnunarsjóður sveitarfélaga fái frá næstu áramótum % (í stað
%, sem nú er) af söluskatti, sem innheimtur er til ríkissjóðs skv. tilgreindum
lögum.

4. Tillaga um, að lágmarksfjárhæðin, sem ríkissjóður greiðir Jöfnunarsjóði sveit-
arfélaga á ári, verði frá næstu áramótum að telja ekki 56 millj. kr., heldur
70 millj. kr., og óafturkallanleg að öllu leyti, þó að hún eitthvert ár verði
meira en % af söluskattinum. .

5. Tillaga um, að frá n. k. áramótum renni í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga hluti sá,
er ríkissjóði hefur verið ánafnaður af "umboðsþóknun og gengismun gjaldeyris-
bankanna". Árið 1962 er sá hluti áætlaður skv. fjárlögum 15 millj. kr.

6. Tillaga um heimild til aukins frádráttar frá útsvarsupphæð hjá þeim, sem hara
fleiri en þrjú börn á framfæri.

7. Tillaga um heimild handa öllum sveitarfélögum, þar sem skattstjóri er ekki
búsettur, að ganga frá niðurjöfnun útsvara heima án milligöngu skattstjóra.

Alþingi, 9. apríl 1962.

Karl Kristjánsson,
frsm.

Alfreð Gíslason.


