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við frv. til laga um verðhækkunarskatt.

Frá m inni hluta fjárhagsnefndar.

Með frv. þessu m un vera ætlazt til þess, að verðhækkun fasteigna skipt- 
isl í tvo flokka, annarsvegar verðhækkun, sem eigandinn hefir sjálfur valdið 
og því er ekki rétt að skattleggja, og hinsvegar verðhækkun, sem hann hefir 
ekki valdið og þvi sé rétt að taka nokkurn hluta af ti) opinberra þarfa.

Pessi skipting næst þó ekki með frum varpinu nem a að litlu leyti. Þar 
er aðeins tekið tillit til þess, sem eigandinn hefir beinlinis valdið. En auk þess 
valda eigendur oft verðhækkun eigna óbeinlínis með öðrum  aðgerðum, og 
eiga fullan rétt á arði þeim, sem af þvi leiðir, eins og þeir verða að bera hall- 
ann, ef illa tekst.

Þó að ekki sé ávallt hægt að rekja verðhækkun fasteigna til aðgerða 
eiganda, er alls ekki bægt að fullyrða, að hún stafi af fram kvæm dum  þess 
opinbera. Þar sem bæir vaxa, er það mjög oft vegna rekstrar einstakra m anna, 
og jafnvel það, sem fram kvæm t er i nafni þess opinbera, er borið uppi af 
þeim söm u m önnum  að mestu leyti.

Þá m á enn benda á verðhækkun, sem stafar af allt öðrum  ástæðum , 
t. d. við það, að verðmæti skapast, sem ekki voru kunn áður. Má nefna sem 
dæmi fossa, sem m enn hafa ekki vitað, að verðmæti væri i, eða efni í jörðu 
verður verðmætt vegna uppgötvana. Hefir jafnan verið viðurkenndur réttu r 
landeiganda til slíkra verðmæta.

Minni hlutanum  er ekki heldur kunnugt um , að löggjöf i þessa átt sé 
til annarsstaðar. Far, sem einhverskonar verðhæ kkunarskattur hefir verið lagður 
á eða heimilaður, er hann jafnan m iðaður við ákveðnar aðgerðir þess opin- 
bera. Þannig er t. d. um  verðhækkunarskatt út af járnbrautarlagningu, hafn- 
argerð eða skipulagsbreytingu á bæjum , og m unu þeir þó oftast heimilaðir 
sveitar- og bæjarfélögum og innan mjög þröngra takm arka. En m eginm un- 
urinn er sá, að miðað er við beinar og alveg ákveðnar aðgerðir þess opin- 
bera. Er á því geysim unur eða stefnu þessa frum varps, sem veitir aðeins 
undanþágu frá skattinum  þar, sem um beinar og ákveðnar aðgerðir eigand- 
ans er að ræða.



Þá m á næst m innast á verðhækkunarskatt þennan alm ennt. H ann er 
m iðaður algerlega við verð, talið i krónum , þ. e. i verðmæli, sem jafnan er 
breytingum háður, og þeim oft stórkostlegum. Þetta veldur þvi, að vel getur 
svo farið, að verðhækkunarskattur verði krafinn af »verðhækkun«, sem er það 
aðeins i orði kveðnu. Breytist verðgildi peninganna verulega i þá átt, að 
gjaldeyririnn rýrni að verðmæti, getur meira að segja íarið svo, að skattskyld 
verðhækkun i krónum  sé raunverulega verðlækkun. G rundvöllur frum varps- 
ins er þvi eins ótryggur og frekast er unnt. Á hinn bóginn hafa flutningsmenn 
lýst þvi yfir, að þeir hafi ekki getað fundið annan grundvöll til þess að 
byggja þessa löggjöf á, og er það i rauninni yfirlýsing um , að þessi löggjöf 
sé ófær.

Um ýmsa augljósa smiðagalla á frum varpinu hirðir m inni hlutinn ekki 
að ræða, þar sem hann, sam kvæm t framansögðu, hlýtur að leggja til, að frum - 
varpið verði fellt.

Alþingi, 22. april 1932.
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