
Nd. 135. Frumvarp
til laga um framlenging á gildi laga nr. 33, 7. maí 1928, um skattgreiðslu h /f  
Eimskipafélags Islands.

F rá  fjárhagsnefnd.
1. gr.

Gildi laga nr. 33, 7. mai 1928, um skattgreiðslu h /f  Eimskipafélags Is- 
lands, framlengist fyrir árin 1931 og 1932.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Frv. þetta er flu tt fy rir tilmæli fjárm álaráðherra. Hefir félagið snúið sér 

til lians með beiðni um, að liann legði þetta mál fyrir þingið. Fylgir bréf félags- 
ins hér með.



H.f. Eimskipafélag Islands.
Reykjavík, 21. júlí 1931.

Fjárm álaráðuneytið, Reykjavík.
Hæstvirti fjárm álaráðherra.
Yér höfum veitt því athygli, að lög nr. 33 frá 7. maí 1928, um skattgreiðslu 

félags vors, giltu aðeins til síðustu áramóta.
Á fundi stjórnar félags vors þann 2. m arz 1931 var gerð svo hljóðandi 

fundarsam þykkt þessu viðvikjandi:
„Samþykkt var að fara  fram  á það við rikisstjórnina, að hún hlutist til 

um, að lagt verði fyrir Alþingi frum varp til laga um fram lenging á gildi laga 
um skattgreiðslu h /f  Eimskipafélags íslands, nr. 33 frá  7. maí 1928, fyrir árin 
1931 og 1932“. «

Yður til athugunar um þetta mál, þykir oss rétt að geta þess, að skrif- 
stofustjóri Skattstofunnar hefir áður, eftir tilmælum vorum, reiknað út, hversu 
mikið félagi voru hefði borið að greiða í tekju- og eignarskatt til rikisins, ef 
það hefði ekki verið undanþegið skattgreiðslu samkvæmt nefndum lögum, og 
liefði félag vort eftir þeim útreikningi átt að greiða skatt sem hér segir:

Árið 1924 Ekkert
— 1925 ...................................  kr. 8.442.41
— 1926 . —
— 1927 —
— 1928 —
— 1929 ...................................  — 9.702.38
— 1930 ................ ..................  — 6.036.75

Reikningur félagsins fyrir síðastliðið ár, sem að nú er fullgerður, sýnir, 
að tekjuhalli hefir orðið á rekstri félagsins, sem nem ur kr. 242.690.87, svo að 
ekki kem ur til skattgreiðslu á þessu ári. Hjálagt leyfum vér oss að senda yður 
prentað eintak af reikningnum.

Ennfrem ur viljum vér leyfa oss, með tilvísun til 3. greinar nefndra laga, 
að geta þess, að vér höfum þegar á þessu ári veitt 93 manns ókeypis far milh 
landa, samkvæmt úthlutun Menntamálaráðs Islands.

Með skírkotun til ofanritaðrar fundarsam þykktar félagsstjórnar vorrar, 
viljum vér hérmeð leyfa oss að fara þess á leit við yður, hæstvirtur ráðherra, að 
þér leitið sam þykktar háttvirts Alþingis, sem nú situr að störfum, á framlengingu 
nefndra laga, eins og félagsstjórn vor leyfir sér að óska eftir i fundarsam- 
þykktinni.

Virðingarfyllst,
H.f. Eimskipafélag íslands

G. Vilhjálmsson.


