
Ed. 258. Nefndarálit [10. mál]
um frv. til laga um stimpilgjöld.

Frá fjárhagsnefnd.

Frv. þetta hefur legið alllengi fyrir nefndinni, enda hefur hún rætt það á mörg-
um fundum, ásamt frv. um aukatekjur ríkissjóðs, en þau tvö mál telur nefndin að
verði að fylgjast að. Samkomulag náðist um það milli undirritaðra nm. að bera fram
nokkrar brtt., sem þeir standa allir að. Hins vegar áskilur nefndin og einstakir nm.
sér rétt til að bera fram frekari brtt. við 3. umr. Einn nm. (HG) var ekki viðstaddur,
þegar málið var afgreitt, og skrifar því ekki undir nál., enda ber hann ekki heldur
ábyrgð á brtt. þeim, sem nefndin flytur. .

Um einstök atriði þykir rétt að taka eftirfarandi fram:
Rétt þykir, að ráðuneytið geti hér eftir sem hingað til veitt einstökum mönnum

rétt til að stimpla skjöl, ef skilyrðum um bókhald og reikningsskil er fullnægt.
Er hér sérstaklega átt við málaflutningsmenn.

Ekki þykir rétt, að framsal á skuld sé stimpilskylt, þar sem skuldabréfið hefur
áður verið stimplað. Nefndinni þykir allt of hátt, að lágmark stimpilgjalds á víxil
sé 10 kr. Hún leggur því til að lækka þetta í 5 kr. og að framlengingarvíxlar. sem
eigi nema 1000 kr., séu stimpilfrjálsir. Þá leggur nefndin og til, að framlenging svo
kall aðra vöruvíxla sé stimpilfrjáls, þó ekki lengur en eitt ár frá gjalddaga frumvíxils

1. málsgr, 33. gr. virðist óþörf, þar sem slíkir víxlar sem þar ræðir um munu
tæpast til hér á landi.

Bankarnir hafa lagt mikla áherzlu á það, að þær undanþágur sem þeim hafa
verið veittar um stimpilsskyldu eigin skuldbindinga, haldist. Sama er að segja um
ýmsa sérsjóði, aðallega í vörzlum bankanna. Nefndin fellst á þetta sjónarmið og
leggur því til, að niður séu felld úr frv. öll þau ákvæði, sem fella úr gildi lög þau,
er veitt hafa þessi fríðindi.

Nefndinni þykir ekki rétt að heimila ráðuneytinu að breyta margföldun fast-
eignamats. Leggur hún því til, að sú heimild í ákvæðum til bráðabirgða sé felld niður.

Aðrar brtt. þurfa ekki skýringar við. Nánar verður og vikið að þessum atriðum
framsögu.

Samkvæmt þessu leggur nefndin til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 5. gr. 4. tölul. falli niður.
2. Við 12. gr. Í stað orðsins "séu" í 1. málsgr. komi: eru.
3. Við 13. gr. Síðasti málsl. orðist svo: Þó getur ráðuneytið veitt félögum, stofnun-

um og einstökum mönnum rétt til þess gegn tryggingu, er það setur um reikn-
ingsskil og bókfærslu.

4. Við 15. gr. Í stað orðsins "séu" í síðustu málsgr. komi: eru.
5. Við 30. gr. Greinin falli niður.
6. Við 31. gr.:

a. í stað ,,10 kr." í 1. málsgr. komi: 5 kr.
b. Aftan við síðustu málsgr. bætist: ÞÓ skal stimpilfrjáls endurnýjun á víxl-

um, sem bankar eða sparisjóðir hafa keypt og tryggðir eru með veði í fram-
leiðsluvörum sjávarútvegs, landbúnaðar eða iðnaðar, ef endurnýjun fer
fram innan árs frá gjalddaga frumvíxils. Endurnýjun víxils, sem eigi nem-
ur 1000 kr., er og stimpilfrjáls.

7. Við 33. gr. Fyrsta málsgr, falli niður.
8. Við 34. gr. t stað ,,0.25%" í 3. tölul. komi: 0.25%0'
9. Við 50. gr. Greinin orðist svo:

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1954.
Frá sama tíma eru úr gildi numin:
Lög um stimpilgjald, nr. 75/1921, og lög um breyting á þeim lögum, ar.

35/1933, nr. 91/1938, nr. 80/1940, nr. 4n/1942, nr. 41/1945. Enn fremur síðasta
málsgr. 13. gr. og síðasti málsl. 19. gr. laga nr. 78/1938, svo og önnur þau laga-
ákvæði, er koma í bága við þessi lög.

10. Við ákvæði til bráðabirgða: 2. málsgr. í 1. tölul. falli niður.

Alþingi, 5. des. 1953.
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