
Ed. 408. Nefndarálit
um frv. til laga 11111 l iáinarkslaun.

Frá  niiiini lil. f jár liagsnefndar.

Frv. þetta fer frani á að lög le iða  það, að þeir, sem  liafa  vfir  8000 kr. í tekj-  
ur sam tals af atvinnu o g /e ð a  eignuni, skuli i þrjú ár láta af liendi allt það, 
sem  er un ifram  8000 kr., seni sérstakan skatt í ríkissjóð. San ikvæ nit  fvrirsögn  
frv., efni jiess og þ e im  rökuni, scm  revnt er að færa fvrir þ ví í greinargerð og  
nál. íneiri li lutans, er þó tilgangur frv. alls ekki sá, að ná inn  skattgjaldi, lield-  
ur liitt, að kom a í veg fyrir það, að nokkur n iaður afli sér nieiri tekna en 80(K) 
kr. Þó yrði fyrsta árið undantekn ing  að þessu levti, þvi að frv. fer  fram  á það,  
að taka af n iönnuni á yfirstandandi ári ja fi iin ikla  u pphæ ð auk allra venju-  
legra skatta - -  og þeir  h a fa  liaft unifram  8000 kr. í tekjur árið 1932, áður en 
liin fyrirJiugaða lagasetn in g  var orðuð.

Mótbára niin gegn þessu  frv. er fyrst og frenist sii, að ég tel það  fara  tví-  
m æ lalaust  i bága v ið  (53. g'r. stjórnarskrárinnar, og eig i geta réttlætzt a f  á- 
kvæði 73. greinar bennar. Hér er farið  fram  á lireint og algerlegt e ignárnám  án  
endurgja lds á öllu  því, seni gja ldþegn i kann að aflast  u n ifram  8000 kr. á einu  
ári. Það er ekki unnt að skoða þetta scm  skattgjald , því að Jiað er eðli skatt-  
gjalds, að skatturinn er ávallt  að up pb æ ð einungis  n okkur h luti Jiess stofns  
(tekna eða  e ign ar) ,  seni skatturinn livilir á. Sem  skattstofn  eftir þessu  frv. 
verður einungis skoðaður sá liJuti teknanna, sem  er um frani 8000 kr., og Jiað 
Jiegar af Jieirri ástæðu, að frv. leggur engan skatt á tekjur allt að Jieirri upp-  
liæð. Og Jiað, sem  frv. nefn ir  „skatt í r ík issjóð“, er Jivi algert e ignarnám , end-  
urgjaldslaust, Jivert ofan  í 03. gr. stjskr.

Uppliæð sú, 8000 kr. á ári, sem  sanikv. frv. á að setja  sem  takm örk eign-  
arnám sins að n eðan verðu , er sjáan lega  va lin  a lvcg  af h an d ah ófi .  E f  ákvæ ði  
frv. Jiætti sanirýnianlcgt 63. gr. stjórnarskrárinnar, sé ég ekki betur en að velja  
mætti livaða aðra uppliæ ð sem  væri, t. d. 3000 kr. árstekjur. Og ef þetta  m á  
lögleiða í 3 ár, sé ég ekki. hvar i stjskr. væri ákvæði til varnar gegn lögleiðingu  
Jiess fvrir  fu llt  og allt. En Jiað er auðsætt, að ef  lög le iða  mætti endurgja ldslaust  
eignarnám (konfiscation) á öllum tekjum  niður að bvaða marki, sem  löggjaf-  
anuni sýnist hverju  sinni, Jiá er ákvæ ði (33. gr. stjórnarskrárinnar um  friðhelg i  
eignarréttarins gersam lega  að engu orðið.

Frv. Jietta fer Jiví fram  á að lög le iða  m eð e in fö ld u m  lögum  nýtt Jijóðskipu- 
lag, Jiar sem  cignarrétturinn nýtur ekki lengur stjórnskipulegrar verndar. Efni  
þess yr hreiiin kommúiii.smi. aðeins gerð litilfjörleg og lieldur klaufaleg tilraun 
til Jicss að dylja Jietta m eð  Jiví að setja takm arkatö lu  e ignarnánis ins  í fvrstu  
Jiað liáa, að m eiri liluti lan d sm a n n a  finni sig ekki snortinn af Jivi. En tölunni  
mætti ávallt  brevta, Jiegar Jijóðfélagið væri kom ið  á Jiann kom m ú n istagru n d -  
völl, sem  m arkaður er i frv.

Með Jiví að ég Jianuig tel, að frv. fari í bága við stjéirnarskrána og eigi Jiar 
af le iðandi sam kvæ m t l i ingsköpum  ekki að k om a til frekari m eðferðar , f in n  
ég ekki ástæðu til að fara  frekar út í efni Jiess.

Aljiingi, 12. april 1933.
Jón Þorláksson.


