
Ed. 1244. Nefndarálit
um frv. til l. um framlenging á gildi I. nr. 33 7. maí 1928, um skattgreiðslu h/f Eim-
skipafélags íslands.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Þegar Eimskipafélagi íslands var veitt skattfrelsi fyrir rúml, 20 árum, tel ég, að
það hafi verið réttmæt og nauðsynleg ráðstöfun af hálfu löggjafarvaldsins, því að
félagið barðist þá í bökkum fjárhagslega og gat ekki um mörg ár greitt hluthöfum
sínum neinn arð. Lögunum um skattfrelsið var nokkuð breytt 1928, og var þeim
ætlað að gilda um ákveðið tímabil, en þau hafa jafnan verið fram lengd síðan. Það
tel ég einnig, að hafi verið réttmætt til þessa.

Að lögunum um skattfrelsi félagsins hefur aðeins verið ætlað að gilda um
ákveðið tímabil, en ekki til frambúðar, sýnir, að löggjafinn hefur ætlazt til, að skatt-
frelsið félli niður, ef hagur félagsins breyttist mjög til batnaðar eða aðrar ástæður
gerðu félaginu auðvelt að greiða skatt. Nú er hagur félagsins gerbreyttur til batn-
aðar, sem betur fer, og mun það nú vera auðugasta fyrirtæki á landinu. Þær ástæður,
sem á sínum tíma ollu þVÍ, að félagið fékk þessi fríðindi, eru því ekki lengur fyrir
hendi. Hins vegar er þó á það að líta, að það er þjóðarnauðsyn og vilji allra lands-
manna, að félagið geti aukið skipastól sinn, svo sem það hefur ákveðið, þegar að
stríðinu loknu eða fyrr. Verður þessi nauðsyn enn brýnni vegna þeirra sorglegu at-
burða, sem nýlega hafa orðið og alþjóð eru kunnir. En hægt virðist að sameina það
tvennt, að félagið greiði skatta til ríkissjóðs fyrst um sinn, eins og önnur hlutafélög
(sem vissulega eru mörg þjóðþrifafyrirtæki), en geti þó notað alla hina miklu fjár-
muni sína til að koma upp nýjum skipastól. Þetta er hægt með því, að félagið greiði
skattana með nýjum hlutabréfutn ' í félaginu, og yrði þá félagið um leið enn meiri
alþjóðarstofnun en nú. Var breytingartillaga Í þessa átt borin fram í neðri deild af
Skúla Guðmundssyni, þm. V.-Húnv., en hún var felld þar. Spurðist ég og fyrir um
það í nefndinni, hvort nokkurt samkomulag gæti orðið um þá tillögu eða aðra til-
högun í svipaða átt, en svo var ekki. Mér þykir þó eftir atvikum rétt, að atkvæði
gangi um þessa tillögu í deildinni, og legg því til, að fn. verði samþykkt með þessari

BREYTINGU.
1. gr. orðist svo:
H/f Eimskipafélagi íslands er heimill að greiða tekjuskatt, stríðsgróðaskatt og

eignarskatt, er því ber að greiða til ríkissjóðs, með hlutabréfum í félaginu, er reiknuð
séu til skattgreiðslunnar með nafnverði, enda verði engar takmarkanir á atkvæðis-
rétti á hluthafafundum félagsins, að þVÍ er hlutafé ríkissjóðs snertir. Eftir að hluta-
fjáreign ríkissjóðs í félaginu er orðin jafnhá samanlagðri hlutafjáreign annarra hlut-
hafa, gilda ákvæði laga nr. 33 7. maí 1928 um skattgreiðslu félagsins.

Alþingi, 28. febr. 1945.

Bernh. Stefánsson.


