
Nd. 426. Frumvarp til laga [183. mál]
um skattfrelsi sparifjár.

Flm.: Jón Pálmason, Helgi Jónasson.

1. gr.
Allt sparifé i peningastofnunum, sem fullnægir þeim skilyrðum, sem um getur

i 2. gr., skal undanþegið eignarskatti og hvers konar öðrum sköttum og gjöldum
til hins opinbera, þar á meðal eignaútsvari til sveitarfélaga.

Peningastofnanir þær, sem um ræðir í 1. mgr. þessarar greinar, eru bankar,
sparisjóðir landsins, Söfnunarsjóður íslands og innlánsdeildir samvinnufélaga.

2. gr.
Ákvæði laga þessara taka aðeins til innstæðna, sem bundnar eru til ákveðins

tíma. samkvæmt eftirfarandi:
a) Að því er varðar innstæður, sem greiðast innstæðueiganda ákveðnum tíma

eftir að hann hefur tilkynnt úttekt hennar, skal undanþága laganna bundin þvi
skilyrði, að umræddur frestur sé a. m. k, eitt ár.

b) Að því er varðar innstæður, sem bundnar eru til ákveðins tíma i senn og
greiðast á tilteknum degi án undangenginnar uppsagnar, er undanþága laganna
bundin því skilyrði, að tíminn milli gjalddaga innstæðunnar sé a. m. k. eitt ár.



3. gr.
Sparifé, sem samkvæmt ákvæðum laga þessara er undanþegið opinberum

sköttum og gjöldum, er ekki framtals skylt til skatts, og sama gildir um vaxtatekjur
af slíku fé.

Aðgangur sá, sem skattayfirvöldum er heimilaður að gögnum innlánsstofnana
skv. 33. gr. 1. nr. 6/1935, nær eigi til innstæðureikninga með skattfrjálsu sparifé.

4. gr.
Innstæðueiganda er í lifanda lífi óheimilt að selja, veðsetja eða ráðstafa á

nokkurn annan hátt sparisjóðsbókum eða innlánsskírteinum fyrir skattfrjálsu spari-
fé. Brot gegn ákvæði þessu hafi í för með sér brottfall skattundanþágu fyrir hlutað-
eigandi aðila næstu 1-5 ár, og meðan hann hefur ekki endurheimt þann rétt, er
hann skyldugur til að telja fram allt sparifé til skatts ásamt vöxtum af því.

5. gr.
Lög þessi skulu koma til framkvæmda við skattaframtal og álagningu opin-

berra gjalda og skatta á árinu 1953.

6. gr.
Ráðherra setur með reglugerð reglur um framkvæmd laga þessara, þ. á m., að

innstæðu reikningar skv. lögum þessum séu eigi handhafabréf, svo að skráður
eigandi innstæðu geti hafið úr henni án handhafnar sparisjóðsbókar eða inn-
stæðuskírteinis.

Greinargerð.

Í öllu því fjármála-ölduróti, sem orsakazt hefur af vísitölu-skrúfunni og
verðlagsuppbóta-farganinu, hefur einn hópur manna verið troðinn niður framar
öllum öðrum. Það eru þeir menn, sem sparað hafa fenginn eyri og lagt fyrir í
bönkum og sparisjóðum. Það er ekki nóg með það, að allar eignir aðrar en pen-
ingar hafi margfaldazt í verði vegna skrúfunnar, heldur hefur ríkisvaldið hvað
eftir annað neyðzt til að fella íslenzku krónuna til að forða algeru strandi út-
flutnings framleiðslunnar. Allt þetta hefur orsakað margfalda lækkun á verðgildi
peninga og arðrænt sparifjáreigendur.

Ofan á allt þetta hafa svo þessir menn verið skattlagðir á sama hátt og þeir,
sem eiga aðrar eignir, og þeir, sem taka laun samkvæmt margfaldri verðlagsuppbót.
Afleiðingin hefur verið sívaxandi vantrú á nytsemi peningaeignar, sívaxandi eyðslu-
hneigð og að sama skapi minnkandi viðleitni til að spara og búa sig undir fram-
tíðaratvinnu eða síðari ára örðugleika. Þessi stefna hefur verið, er og verður þjóð-
hættuleg.

Það minnsta og auðveldasta, sem hægt er að gera til að stöðva þennan óheilla-
straum, er að hætta við það að skattleggja sparifé og um leið afnema þá skyldu að
telja það fram til skatts.

Við, sem erum upp aldir við þröng lífskjör og sparsama lifnaðarháttu, horfum
með ógn á alla þá gífurlegu eyðslu, sem nú tíðkast hjá miklum hluta af landsfólkinu,
i ferðalögum utanlands og innan, skemmtunum, nautnum og öhóflegrí meðferð
matar- og fatnaðarvöru. Allt þetta sýnir, svo að ekki er um að villast, óskaplega,
en máske ekki undarlega, vantrú á gildi peninga og næstum fyrirlitningu á því
að fara hóflega með laun sín og efni og spara fenginn eyri sjálfum sér og öðrum
til nytja.

Þeir, sem eiga það sparifé, sem til er í bönkum og sparisjóðum og er furðu-
lega lítið, eru þeir menn í þjóðfélaginu, sem skemmst hefur flætt með straumnum.
Það_er gamalt fólk, sem hætt er atvinnurekstri, og það fólk í röðum launamanna,
iðnaðarmanna, verkamanna og sveitamanna, sem minnsta hefur sóunarhneigð. Það
er með öðrum orðum sá hópur almennings í landinu, sem mesta hefur staðfestu
í lund og lifnaðarháttum.

Til þess að draga nokkuð úr því, að sparnaðarviðleitni þjóðarinnar sé eyði-
lögð að fullu, er þetta frumvarp flutt, í von um, að Alþingi ljái svo góðu máli
öruggt lið.

Nánar í framsögu.


