
Nd. 488. Nefndarálit [159. mál]
um frv. til laga um skatt á stóreignir.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Megintilgangur frv. þess, er hér liggur fyrir, er sá að afla fjár til veðdeildar Bún-
aðarbanka Íslands og Byggingarsjóðs ríkisins. Okkur er fyllilega ljós nauðsyn þess, að
þessum stofnunum sé útvegað aukið fjármagn, en hins vegar lítum við svo á, að skatta-
álagning sú, sem gert er ráð fyrir í frv., muni skapa svo alvarleg vandamál í atvinnu-
lífi landsmanna, að óaðgengilegt sé með öllu að fallast á hana í þeirri mynd, sem
hún nú liggur fyrir.

Það er alkunna, að mestallur atvinnurekstur landsmanna á nú við mjög mikinn
skort rekstrarfjár að etja. Er sýnilegt, að rekstrarfjárskorturinn hlýtur að fara
vaxandi í næstu framtíð, enda þótt ekki yrði um neina nýja skattaálagningu að
ræða af því tagi, sem frv. gerir ráð fyrir. Veldur því fyrirsjáanleg hækkun fram-
leiðslukostnaðar, svo sem kaupgjalds. auk þess sem bankarnir eiga Í vaxandi mæli
við örðugleika að etja að þVÍ er snertir fullnægingu eftirspurnar atvinnurekstrarins
eftir rekstrarfé, þar sem sparifjármyndun hefur farið minnkandi. Ef það á að
bætast við þá stórfelldu örðugleika, sem atvinnuvegirnir eiga nú við að stríða um
öflun rekstrarfjár, að þeim sé gert að greiða 8 millj. kr. árlega Í afborgun af stór-
eignaskatti auk vaxta, er sýnt, að fjöldi fyrirtækja hlýtur að öllu óbreyttu að komast
í greiðsluþrot, og fer ekki hjá því, að þær truflanir, sem af því hlyti að leiða í
atvinnurekstrinum, hafa í för með sér tilfinnanlegan atvinnumissi fyrir það fólk,
er hjá fyrirtækjum þeim starfar, er harðast verða úti af völdum skattsins.

Engin grein er fyrir því gerð í frv., hvernig þetta vandamál eigi að leysa, og
vekur það furðu okkar, því að með ólikindum má telja, að ríkisstjórninni sé það
ekki ljóst.

Vandkvæði þau, sem á því eru að útvega fjármagn. til íbúðarhúsabygginga í
sveitum og við sjávarsíðuna og til veðdeildar Búnaðarbankans, eru aðeins einn
þáttur þess fjármagnsskorts, sem þjóðin á nú við að etja og öðru fremur á rót sína
að rekja til þeirrar minnkunar sparifjármyndunar, sem átt hefur sér stað, síðan
nýrri verðbólguöldu var ýtt af stað með verkföllunum vorið 1955. Að okkar áliti er
sú leið eins vænleg til þess að leysa þetta vandamál, að komið verði á því jafnvægi
í efnahagsmálum þjóðarinnar, að frjáls sparífjármyndun vaxi svo, að hún verði eigi
minni en á árunum 1953-54.

Hitt er að okkar áliti síður en svo lausn á þessu máli, þótt lagður sé skattur
á eignir, sem nær eingöngu eru bundnar í atvinnurekstri. Með tilliti til rekstrarfjár-
skorts atvinnuveganna hlýtur sú leið aðeins að skapa ný vandamál, sem stjórnar-
völd landsins verða með einhverju móti að finna lausn á, ef forða á stórfelldu
atvinnutjóni fyrir fjölda launafólks. Lánsfjárvandamál þjóðarinnar verða að okkar
áliti aðeins leyst með því að sjá fyrir nýju fjármagni, innlendu eða erlendu. Hitt
er sjálfshlekking, að ætla sér að ráðstafa fjármagni því, sem bundið er í atvinnu-
rekstrinum, til íbúðarhúsabygginga eða annarrar fjárfestingar, hversu nauðsynleg
sem hún er. Við viljum einnig á það benda, að hinir auknu skuldafjötrar atvinnu-
rekstrarins, sem leiða mundu af samþykkt slíkrar skattaálagningar. gera áframhald-
andi verðbólguþróun að hagsmunamáli atvinnurekenda í miklu ríkara mæli en nú
er, og ætti það ekki að þurfa nánari skýringar við, að slíkt torveldar baráttuna
gegn verðbólgunni.

Það er þVÍ skoðun okkar, að frv. þetta sé engin raunhæf lausn á þVÍ vandamáli,
sem því er ætlað að leysa, og eigi þessi skattaálagning því ekki rétt á sér, eins og
viðhorf eru nú, þótt hún geti átt rétt á sér við aðrar aðstæður. Við teljum hins
vegar rétt að freista þess að sníða af frv., eins og það liggur fyrir, verstu agnúana,
sem á því eru að okkar áliti.

Við höfum því í fjárhagsnefnd lagt fram ýmsar brtt. við frv. og greinargerð
fyrir þeim, en tillögur þessar miðuðu í fyrsta lagi að þvi að auðvelda fyrirtækjum
og einstaklingum greiðslu skattsins og í öðru lagi að því að tryggja réttlátari álagn-
ingu hans að okkar dómi. Óskuðum við þess, að meiri hlutinn tæki afstöðu til
tillagna þessara fyrir 2. umræðu, en meðnefndarmenn okkar töldu, að það mundi
flýta afgreiðslu málsins, að það biði þar til milli 2. og 3. umræðu, að tekin væri
endanleg afstaða til einstakra tillagna okkar. Með tilliti til þeirrar afstöðu meiri hl.
ákváðum við að fresta því til 3. umr. að leggja brtt. okkar fram. .
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