
l íd 298. Mefndaráll*

om fromvarp til laga om aokaútsvör rikisstofnana.

Frá meiri hlota allsheijarnefndar.

Nefndin hefir ekki getað orðið á eitt sátt nm þetta mál. Minni hlnta 
nefndarinnar þykir prósentogjaldið, sem frnmvarpið tilteknr, of lágt og telnr 
rjettmælt, að þessar stofnanir rikisins greiði allvernlegt gjald til bæjarins og vill 
gera breytingn á frnmvarpinn i þá átt. Meiri hlnti nefndarinnar telnr, að þessar 
stofnanir hafi þá sjerstöðn, að ekki sje nnt að bera þær saman við privatfyrir- 
tæki hvað skattálögnr til bæjarsjóðs snertir, en getor hinsvegar fallist á, að þær 
sjen ekki með öllu undanþegnar gjaldi til bæjarsjóðs Reykjavikur. En það gjald 
til bæjarins ber að skoða sem greiðslu fyrir þan not, er þessar stofnanir hafa af 
tækjnm og ýmsom athöfnnm bæjarins (vegnm o. fl.). Og með tilliti til þessa 
þykir meiri hlnta nefndarinnar rjett að fallast á það gjald, er frumvarpið tilteknr 
(5 % ).  Nú er að visn svo með verslnnarstarfsemi ríkissjóðs, að sumar greinar 
hennar ern beinlinis reknar i gróðaskyni, t. d. tóbaksverslunin og vinverslnnin, 
en olíuverslunina má aftnr telja.sem bjargráðaráðstöfnn. Snmnm kann að virð- 
ast sem þær greinar ríkisverslnnarinnar, sem reknar ern í gróðaskyni, ættn



að greiða hærra gjald til bæjarins heldur en hinar, sem reknar eru til hagsmuna 
fyrir almenning (olíuverslunin), en meiri hlnti nefndarinnar telnr ekki ástæðn til, 
að farið sje að gera mnn á þessn gjaldi af þessnm rikisstofnunnm. Komið hefir 
breytingartillaga (þingskj. 177) nm, að gjaldið til bæjarins sje 2 ° /o . En meiri hlnti 
nefndarinnar telnr eftir öllnm ástæðnm þetta gjald helst til lágt sett, og er þess 
vegna þessari tillögu mótfallinn. Enn fremnr vill meiri hlnti nefndarinnar láta 
þess getið, að hann vill ekki að þessar stofnanir rikisins fari að greiða sjerstakt 
gjald til annara sveitar- eða bæjarsjóða ntan Reykjavíkur, þó Landsverslnnin hafi 
þar útibú. Getnr meiri hlntinn að visn viðnrkent, að það væri ekki ósanngjarnt, 
en álitnr hins vegar, að það skifti svo sáralitlu máli fyrir hvern einstakan bæjar- 
eða sveitarsjóð, að ekki taki að heimila slika skattálagningn.

Meiri hlnti nefndarinnar leggnr þvi eindregið til, að frnmvarpið verði 
samþykt óbreytt.

Alþingi, 1. april 1924.
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