
Nd. 856. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 13 9. jan. 19a5, um hlutafjárframlag og ábyrgð ríkisins
fyrir h/f Skallagrím í Borgarnesi.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur athugað frv., en samkomulag varð ekki innan nefndarinnar um
afgreiðslu þess. Einn nefndarmanna .• 1Pálm, hefur lýst sig andvígan frv., en undir-
ritaðir vilja samþykkja það með þeirri breytingu, að niður verði felld úr 2. gr. frv.
heimild félagsins til að breyta varasjóði sínum Í hlutafé. Fékk nefndin umsögn
fjármálaráðuneytisins um -þetta atriði, og er hréf ráðuneytisins prentað hér með
~CI11 fylgiskjal.

Eftir upplýsingum, sem bárust nefndinni, hefur h/f Skallagrímur í Borgarnesi
gert samning við h/f Hamar og h/f vélsmiðjuna Héðin í Reykjavík um viðgerð og
endursmíði mótorskipsins Laxfoss. því verk i á að vera lokið eigi síðar en 1. maí
næstk., og er umsamin borgun fyrir viðgerð og endurbyggingu skipsins kr. 1465000.00.

Meíri hl. nefndarinnar leggur því til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU.
Fyrri efnismálsgrein 2. gr. falli hurt.

Alþingi, 15. jan. 1945.

Ásg. Ásgeirsson,
form.

Skúli Guðmundsson,
frsm.

Sigfús Sigurhjartarson.

.Jakob Möller.

Fylgiskjal.

F.JÁR.MÁLARÁÐUNEYTIÐ
Reykjavík, 10. janúar 1945.

Háðuneytinu hefur borizt erindi háttvirtrar fjárhagsnefndar neðri deildar Al-
þingis, dags. 8. þ. m., þar sem óskað er umsagnar um frumvarp til laga um breyting á
lögum nr. 1:i 9. janúar 1935, um hlutafjárframlag og ábyrgð ríkisins fyrir h/f Skalla-
grím í Borgarnesi, að því er við kemur skattfrelsi til handa hluthöfum á .fyrirhug-
aðri útborgun á varasjóði félagsins, enda verði hið útborgaða fé lagt fram sem
hlutafé.

Tilgangur frumvarpsins virðist vera sá einn að koma nefndu hlutafélagi, sem
heið alvarlegan fjárhagshnekki við strand m/s Laxfoss s. 1. vetur, á fjárhagslega
öruggan grundvöll, svo sem augljóst er af greinargerð frumvarpsins og ákvæðun-
um um ábyrgð ríkissjóðs fyrir 750 þús. kr. nýju láni og nýtt hlutafjárframlag sama,
allt að 150 þús. kr.

Hins vegar verður ekki séð, að ákvæði 2. grv laganna um breyting á varasjóðu-
1I1ll í hlutafé geti á neinn hátt orðið félaginu til eflingar. því bætist ekkert nýtt
fé við þá ráðstöfun, auk þess sem það verður að teljast fremur óviðfelldið, að vara-
sjóði félagsins, sem 'hvergi nærri hrekkur til greiðslu á endurbyggingarkostnaði
skipsins, verði skipt upp á milli gömlu hluthafanna, á sama tíma sem verið er að
leita nýrra hlutafjárframlaga frá öðrum og stórfelldrar ríkisábyrgðar.

. Að þessu athuguðu getur ráðuneytið ekki fallizt á, að rétt sé að víkja frá ákvæð-
um tekjuskattslaganna varðandi skattgreiðslu af útborgun úr varasjóði félagsins, þar
sem önnur félög, sem líkt stæði á fyrir, gætu gengið á lagið og farið fram á sams
konar sk attf'rel si, sem erfitt gæti orðið fyrir Alþingi að standa ii móti, ef fordæmi
væri skapað.

Pétur Magnússon.
Magnús Gíslason.

Til fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis.


