
Ed. 977. Nefndarálit
um frv. till. um eignakönnun.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur klofnað um málið. Meiri hlutinn vill láta samþykkja frv., en ('g
legg til, að það verði afgreitt með rökstuddri dagskrá.

Samkvæmt þessu frv. verður ekki látin fara fram nein raunveruleg könnun á
eignum, sem menn hafa komið fyrir í vörubirgðum. efnisbirgðum, vélum, tækjum
o. s. frv., eða erlendis. Þeir, sem hafa mest umleikis og bezta aðstöðu til að fela eignir
sínar, hafa því öll tækifæri til að sleppa. Hins vegar koma ákvæði laganna hart niður
á þeim, sem eiga sparifé í bönkum, eða einmitt þar, sem sízt skyldi. Ég tel því, að frv.
sé ekki aðeins ranglátt, heldur skaðlegt. Forsvarsmenn frv. hafa ekki farið dult með
þá skoðun sína, að þeir fylgdu fn'. m. a. til þess að koma í veg fyrir eða torvelda, að
frv. um eignakönnun. sem hald væri að og næði til stórgróðans, yrði samþykkt síðar.
En þetta er einmitt ein ástæðan fyrir því, að ég tel, að frv. eigi ekki að ná fram að
ganga.

Það er með öllu ómögulegt að gera breytingar á þessu frv., sem nokkurt gagn
sé að, nema gerbreyta því eða í raun og veru semja nýtt frv., en til þess þarf vand-
aðan undirbúning. Ég legg því tíl, að frv. verði vísað frá með eftirfarandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem frv. það, sem hér liggur fyrir, er að mörgu leyti illa undirbúið og í þvi

felst raunverulega engin eignakönnun it stórgróðann, en hins vegar koma ráðstaf-
anir þær, sem frv. gerir ráð fyrir, mjög hart niður á smærri skattþegnum. og í trausti
þess, að ríkisstjórnin útbúi og leggi fyrir næsta þing frv. til laga um eignakönnun.
sem miðað sé við það að ná til stóreignanna fyrst og fremst, tekur deíldin fyrir næsta
mál á dagskrá.

Alþingi, 22. maí 1947.

Brynjólfur Bjarnason.


