
Nd. 199. Nefndarálit
um frv. til laga uni stríðsgróðaskatt.

F rá  fjárhagsnefnd.

í þessu frv. er lagt til, að lagður verði sérstakur stríðsgróðaskattur á skatt- 
skyldar tekjur, sem nema 45 þús. kr. eða hæ rri  upphæð, og er skatturinn  ákveðinn 
frá  3%—68%. E r  h ann  kom inn í hám ark  við 200 þús. kr. tekjur. Þennan  skatt á að 
leggja á tek ju rna r  til viðbótar þeim tekjuskatti,  sem ákveðinn er á þingskj. 125, en 
sá skattur  kemst hæst í 22%. T ek juskattu r  og stríðsgróðaskattur eru því til samans 
90% af skattskyldum  tekjum  yfir 200 þús. kr.

Samkv. frumv. á þskj. 125, um  breyt. á lögum um tekjuskatt  og eignarskatt, er 
félögum heimilt' að draga varasjóðstillög frá tek junum  við ákvörðun skattskyldra 
tekna, en þau varasjóðstillög takm arkast þó við ákveðinn hluta af tekjum  félaganna. 
Þessi skattfrjá lsu  varasjóðstillög geta numið If, af tekjum  hlutafélaga, an n a rra  en út- 
gerðarfélaga, en \s  af tekjum  þeirra félaga, sem hafa sjávarútveg að aðalatvinnu- 
rekstri, enda sé helm ingurinn af varasjóðstillagi þeirra lagður í nýbvggingarsjóð. 
H já jieim félögum, sem samkv. lögum geta ekki úthlutað  varasjóðum  sínum við fé- 
lagsslit (samvinnufélögum), geta varasjóðstillögin numið J/3  af tckjunum . Einstak- 
lingar, sem reka sjávarútveg, geta fengið skattfrjá ls t tillag i nýbyggingarsjóð, sem 
nem ur 20% af útgerðartekjum  þeirra.

Samkvæmt 2. gr. þessa frv. greiðir r ik issjóður bæjar- eða sveitarfélagi 45% af 
þeim stríðsgróðaskatti, sem þar er á lagður og innheimtur, þó ekki yfir ákveðinn 
hundraðshluta  af útsvörum  þar. í 3. gr. er ákveðið, að ríkissjóður skuli auk þess 
greiða 5% af skattinum til sýslufélaga og þeirra bæjarfélaga, er engan skatt fá skv. 
2. gr. Ríkissjóður fær því hehninginn af þeim stríðsgróðaskatti, sem ákveðinn er í frv.

1 4. gr. eru fyrirmæli uni það, að meðan ákveðið er i lögum, að greiða sknli sam- 
tals 90% af skattskyldum tekjum  vfir  200 þús. kr. í tek juskatt  og stríðsgróðaskatt, 
sé óheimilt að leggja tekjuútsvör á þann hluta af hre inum  tek jum  gjaldanda, sem er 
nm fram  200 þús. kr.

Um einstakar greinar frv. vilja nefndarm enn enn frem nr taka fram:
HG er mótfallinn ákvæðum 4. gr. frv. og leggur til á sérstöku þingskjali, að 

hún verði felld.
Samkv. grein þessari er aitlazt til þess, að sveitar- og bæjarfélögum skuli fram- 

vegis óheimilt að leggja nokkurt  tek juútsvar á þann hlnta  teknanna, sem fer fram 
ú r  200 þús. kr., og að þau verði þannig svipt ré ttinum  til þess að ákveða útsvör 
gjaldenda, sem fara yfir þetta tekjum ark, í samræmi við útsvör anna rra  borgara. 
Hins vegar veitir þetta ákvæði félögum hina fyllstu tryggingu fyr ir  þvi, að þau 
liafi ja fnan  eftir riflegan hluta teknanna, a. m. k. 40%, eða 28%, þegar skattur  og 
útsvar af tekjum  er að fullu greitt. Þannig  fengi útgerðarfélag, sem hefði t. d. 6 
millj. kr. gróða, að halda a. m. k. 2 millj. 400 þús. kr. Sé gróðinn 3 millj., heldur 
það á sama hátt 1200 þús. kr„  en sé hann  900 þús., verða eftir 360 þús. kr. Ekkert 
af þessum gróða má taka með tekjuútsvörum.



AS visu er svo til ætlazt, að nálægt % h lu tum  afgangsins renni 1 varasjóði félag- 
anna. En þegar þess er g'ætt, að mjög mikill hluti stríðsgróðans árið 1940 var skatt- 
frjáls hjá þessum félögum og að þau hafa þegar safnað milljónasjóðum, verður áð  
telja með öllu ástæðulaust að veita þeim þessi sérstöku friðindi og svipta bæjar- 
og sveitarfélög ré ttinum  til að leggja tek juútsvar á stríðsgr.óða þeirra.

Engin ástæða er til þess að ætla, eins og nú árar, að svo langt yrði gengið í 
álagningu útsvara, þótt ré ttu r  sveitarfélaga í þessu efni væri látinn óskertur, að 
félögin gætu eigi aukið sjóði sína nægilega. En ef árferði breytist þannig, að óhægra 
verði um niðurjöfnun  útsvara, yrðu þessi fríðindi félaganna óþolandi raiiglæti gagn- 
vart öðrum borgurum  og gætu orðið hættuleg f járhag bæjanna. Margt bendir og 
til þess, að hér í Reykjavík yrði þetta ákvæði til þess að hæ kka þyrfti  útsvör á al- 
menningi á þessu ári, ef f járhagsáætlun bæjarins er ekki breytt. Nægir í því sam- 
bandi að benda á það, að á síðastl. ári var lagt á eitt iitgerðarfélag hér 700 þús. kr. 
litsvar, auk hluta bæ jarins af stríðsgróðaskatti. En  verði þetta ákvæði lögfest, er 
tæplega hægt að leggja hæ rra  tekjuútsvar á félagið en sem neniur Ym h lu ta  þeirrar 
upphæðar. Þetta ákvæði m undi einnig verka á það misræmi, sem nú er á milli 
skattlagningar einstaklinga og félaga, og er þó vitað, að allmörg hlutafélaganna eru 
í raun  ré ttri einstaklingsfyrirtæki, sem hafa tekið upp félagsfvrirkomulagið með 
tilliti til skattanna fyrst og fremst.

Út af athugasemd HG vilja aðrir  nefndarm enn taka fram :
Við undirhúning þessara skattafrum varpa komu tvæ r leiðir til athugunar. 

Ö nnur var sú að ákveða skattstigana lœgri, láta bæjar- og sveitarfélögin hafa 
hlutfallslega minna, eða jafnvel ekkert, af stríðsgróðaskattinum, en setja engin 
ákvæði um  útsvarsálagninguna. Ef sú leið var farin, mátti  búast  við því, að mis- 
jafnlega mikið af stríðsgróðanum yrði tekið til opinberra þarfa, eftir því á hvaða 
stöðum gróðafvrirtækin voru útsvarsskyld. Þá gat auðveldlega svo farið, að i ein- 
stökum bæjar- eða sveitarfélögum væri óeðlilega lítið tekið til sveitarþarfa af gróða 
lekjuhæstu fvrir tækjanna, en á öðrum stöðum væru tekin hátek juútsvör til við- 
bótar sköttum til ríkisins. Mikill m unur á útsvarsgreiðslum gat auðveldlega leitt 
til þess, að t. d. útgerðarfélög teldu sér hagkvæmt að flytja starfsemi sína frá þeirn 
stöðum, sem hafa tiltölulega þyngsta gjaldahyrði, og gat það valdið vandræðum 
í þeim bæjar- og sveitarfélögum.

Hin leiðin var sú, sem hér er valin, að sameina skatta og tekjuútsvör á hæstu 
tekjunum , hæ kka stríðsgróðaskattinn mjög verulega, láta bæjar- og sveitarfélögin 
fá ríflegan hlut af honum, en ákveða í þess stað, að eigi sé heimilt að leggja tekju- 
útsvör á þann hluta teknanna, sem hám arksskattu r  er tekinn af. Með því er það 
trvggt, að meira samræmi sé í greiðslum tek juhárra  fyrir tækja, eigi aðeins til ríkis- 
ins,. heldur einnig til sveitarfélaganna, og með þessari aðferð er það einnig fvrir- 
hyggt, að einstök bæjar- eða sveitarfélög geti ívilnað slíkum fvrir tæ kjum  í útsvars- 
álagningu á kostnað annarra  gjaldenda.

1 sambandi við þau andmæli, sem komið hafa frá HG, fu lltrúa Alþýðuflokksins 
í nefndinni, gegn því að takm arka  rétt bæjar- og sveitarfétaga til útsvarsálagningar, 
um leið og þeim er veittur ríflegur hluti af stríðsgróðaskattinum, sem nú er mikið 
hækkaður, er enn frem ur ástæða til að vekja athvgli á þeim tillögum, sem áður 
hafa komið frá A lþýðuflokknum um  þessi mál. I áliti og tillögum frá fulltrúa 
AJþýðuflokksins í milliþinganefnd í skatta- og tollamálum, sein hann  gaf út i marz 
1941, eru tillögur um það, að af því fé, sem útgerðarfyrir tæki leggja í nýhyggingar- 
sjóð, skuli reikna aðeins 10% í tek juskatt og 15% í útsvar, en óheimilt sé að leggja 
stríðsgróðaskatt á þan- tekjur.

Af þvi, sem hér segir, er það ljóst, að tillaga HG um að fella n iður 4. gr. frv. 
er í miklu ósamræmi við þær tillögur, sem áður hafa komið frá hans flokki um 
þessi mál. í þeim skattafrum vörpum , sem nú  liggja fyr ir  þinginu, er ákveðið að 
taka í tekjuskatt og striðsgróðaskatt samtals frá 60% til 90% af hæstu tekjum 
gróðafyrirtækja, eftir þvi, hvernig a tv innurekstur er um  að ræða. Ákvæði 4. gr.



eru aðeins um það, að hindra álagningu tekjuútsvara  á þær tekjur, sem svo hátt  
cru skattlagðar. En samkv. þeim tillögum, sem fulltrúi Alþýðuflokksins í milli- 
þinganefnd í skattam álum  bar fram  fyrir  einu ár i  síðan, þurfti  ú tgerðarfyrir tæki, 
sem lögðu gróða sinn í nýbvggingarsjóð, ekki að greiða nema 10% af tek junum  
í skatt til ríkissjóðs og 15% í útsvar, eða samtals aðeins 25% af gróða sínum til 
r íkis og sveitar.

í sambandi við frainanritað tekur HG þetta fram :
Samkv. gildandi löggjöf nema tek juskattu r  og stríðsgróðaskattur af hinum 

hæstu tekjum  samtals 75% skattskvldra tekna. En skv. þessu frv. og frv. á þskj. 125 
er gert ráð fyrir, að þessi skattur geti koinizt upp í 90% samtals. H æ kkun skattstig- 
ans er því 15%, sé ekki tekið tillit til breytinga á ákvörðun skattskyldra tekna. Hins 
vegar er í gildandi löggjöf ré ttu r  sveitar- og bæjarfélaga til að leggja ú tsvör á há- 
tek ju r látinn óskertur, en verður afnum inn með öllu, ef frv. þetta nær samþykki.

Til þess að tryggja samræmi í útsvarsálagningu fyr ir tæ kja  alls staðar á landinu, 
þyrfti að ra r  og víðtækari hrevtingar en frv. þetta gerir ráð fyrir.

I grg. fu lltrúa Alþfl. í milliþn. i skatta- og tollamálum fyrir  tillögum hans nm 
nýbyggmgíirsjóð, sem að fram an er drepið á, segir meðal annars  svo:

„1 grein, sem und irri taður ritaði um tillögurnar um nýbyggingarsjóð útgerðar- 
fyr ir tæ kja  í Alþýðubl., var á það bent, að rétt mundi að setja eitthvert hám ark  fvrir  
því, hve mikið fé eitt fyrirtæki megi leggja til h liðar í nýbyggingarsjóð. Astæðan er 
ekki sú, að óttast þurfi, að of mikið verði lagt til h liðar til endurný juna r  og aukn- 
ingar framleiðslutækjum þjóðarinnar, heldur hitt, að hugsanlegt væri, að stríðs- 
gróðinn yrði svo gífurlegur, að þeir, sem nvtu þeirra skattaivilnana, er nýbygg- 
ingarsjóðurinn  gerir ráð fvrir, yk ju  eignir s ínar langt um fram  það, sem sanngjarnt 
væri. Það skal játað, að þessi möguleiki er miklu nær nú en þegar t illögurnar upp- 
runalega voru lagðar fram .“

í framhaldi af þessu er á það bent í grg., að rétt væri að taka miklum  m un hæ rra  
útsvar og skatta af því fé, sem lagt yrði í sjóðinn um fram  tiltekið hám ark. Auk þess 
v ar  í frv. lagt til, að fé nýbvggingarsjóðs skyldi taka ú r  vörzlu félaganna og setja 
undir opinbera stjórn.

Síðan hefur komið i ljós, að stríðsgróðiun hefur orðið miklu gífurlegri en nokk- 
u rn  gat órað fyrir, þegar tillögur þessar voru fyrst lagðar fram á miðju ári 1940, 
þegar engar upplýsingar voru fáanlegar um þetta atriði.

í tilefni af því, sem HG hefur fært sem rök fyrir  því að fella n iður 4. gr. frv. og 
hafa ótakm arkaða heiinild sveitar- og bæjarfélaga til ú tsvarsálagningar einnig á þan 
fyrirtæki, sem greiða 90% skattskyldra tekna í tek juskatt  og stríðsgróðaskatt, vilja 
þeir JP álm  og ÞBr taka fram:

Þegar svo langt er komið i skattakröfum  af hálfu  þess opinbera eins og þau 
frumvörp, sem fyrir  liggja um þetta efni, gera ráð fyrir, að heimild til frádráttar  
ú tsvara og tekjuskatts  er n iður felld og af skattskyldum  tek jum  yfir 200 þús. kr. sé 
tekið 90 %, jafnhliða því, sem skattfrjá ls varasjóðshlunnindi eru  færð iir 50% í 
33V3% h já  útgerðarfélögum, en ú r  40% í 20% h já  öðrum félögum, þá verður að telja 
svo næ rri  gengið, að óhæfilegt sé að fara fram á meiri skerðingu á rétti þeirra fyrir- 
tækja, sem bera eiga ábyrgð á framleiðslu eða öðrum atvinnurekstr i.  Tækifærin til 
endurný juna r  og viðhalds ómissandi a tv innutækjum  eru þá svo skert, að minnsta 
krafa, sem eðlileg væri, er sú, að engin heimild væri til að leggja ú tsvör á veltu eða 
þæ r tekjur, sem 90% skattur næ r til.

Hvort flutt verður breytingartillaga við 4. grein frumv. i þá átt, mun verða tekið 
til a thugunar fy r ir  3. uinræðu.

Nefndin leggnr til, að frum varpið  verði sam þykkt með eftirfarandi

BREYTINGU.
Við 2. gr. í stað orðanna „40%. af áætluðum útsvörum “ komi: 2 krónum  á 

móti hverjum 3 krónuni, sem jafnað er n iður i útsvörum.
Nefndarmenn ásk i l ja -sé r  rétt til að flytja fleiri breytingartillögur við frum- 

varpið, eða fylgja breytingartillögum, sem fram kuiina að koma.

Aljnngi, 10. apríl 1942.

Sveinbjörn Högnason, Jón Pálmason, Skúli Guðinundsson, 
form. fundaskr. frsm.

Þorsteinn Briem. H. Guðinundsson.


