
Ed. 992. Nefndarálit
um frv. til laga um eignakönnun.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur orðið ósammála um afgreiðslu málsins, og mun minni hl.
(Br B) skila séráliti.
Í mörg ár hefur sú skoðun verið ríkjandi á landi hér, að skattaframtöl væru

næsta ófullkomin. því miður verður eigi um það villzt, að þessi skoðun er á sterk-
ur rökum reist. A þetta án efa við bæði um tekjuframtöl og eigna. Athugun hefur
leitt í ljós, að miklar fjárhæðir bæði í sparisjóðsinnstæðum og verðbréfum koma
hvergi til framtals. Hin mikla seðla velta síðustu ára bendir og eindregið í þá átt, að

• seðlar hafi í ríkum mæli verið "teknir úr umferð" og liggi í .Jiandraðanum". Af
þessum staðreyndum má aftur draga þá ályktun, að tekjuframtölum hafi og verið
ábótavant, því að öðrum kosti hefði eignasöfnun eigi getað orðið slík sem raun er á.
Má öllum vera ljóst, að hér er óvænlega stefnt. Undandrátturinn leiðir til misréttis
milli skattgreiðendanna, sem ekki verður til lengdar við unað. Ýmislegt hefur ú
síðustu árum verið gert til að bæta úr þessum ágöllum. Má t. d. nefna, að skatt-
stjórar hafa verið skipaðir í mörgum kaupstöðum landsins og talsverðu fé hefur
verið varið til þess að endurskoða bókhald og reikninga ýmissa fyrirtækja, einkum
hinna stærri. En þrátt fyrir þessar tilraunir mun mega telja, að undandrátturinn
hafi orðið almennari með hverju ári, og á hin mikla fjárvelta síðustu ára að sjálf-
sögðu sinn þátt. í því.

Tilgangurinn með ofangreindu frv. er fyrst og fremst sá að koma skattafram-
tölum í betra horf. En jafnframt er því ætlað að afla fjár í ríkissjóð, sumpart með
skattgreiðslum og sumpart með lánveitingum. En af því leiðir aftur, að bundið
verður meira eða minna af því fé, sem nú leikur lausum kjala.

Hér þykir eigi ástæða til að lýsa efnisákvæðum frv. í einstökum atriðum. Allir
hv. deildarmenn munu þegar hafa kynnt sér þau. Ætlunin er að fá menn - jafnvel
neyða menn - til að láta f'[ármuni sína koma í dagsins ljós, án þess að láta þá
kenna mjög á refsivendi laganna vegna eldri yfirsjóna. Þá fyrst verða refsingarnar
þungar, ef fé er dregið undan hinu sérstaka eignaframtali, sem fram á að fara í
sambandi við eignakönnunina. Sérreglur gilda um undandrátt. er nemur allt al')
45000 kr. Er naumast unnt að tala um nokkur viðurlög fyrir hann. Þegar undan-
dráttur fer fram úr þeirri fjárhæð, breytist viðhorfið nokkuð. Geta menn þá valið
um, hvort þeir vilja binda hann í langan tíma í vaxtalágum ríkisskuldabréfum eða
greiða skatt af honum eins og þeir hefðu átt að gera, ef rétt hefði verið fram talið.

Meiri hl. nefndarinnar er þeirrar skoðunar, að ákvæðum frv. sé yfirleitt skyn-
samlega í hóf stillt. Röng skattaframtöl munu því miður vera algengari en svo,
að æskilegt væri frá sjónarmiði þjóðfélagsins að elta alla hina brotlegu með þung-
um refsingum. Hann telur og skynsamlega þá stefnu frv. að taka vægilegar á smá-
yfirsjónum en stórfelldum undandrætti. Meiri hl. nefndarinnar telur og, að ákvæði
frv. tryggi, eftir því sem auðið er, að framtölum verði komið í rétt horf. Þrátt fyrir
það, þótt einstakir nefndarmenn hefðu kosið sum ákvæði nokkuð á annan veg, hefur
meiri hl. orðið sammála um að mæla með, að frv. nái samþykki án breytinga.
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