
Nd. 558. Framhaldsnefndarálit [159. mál]
um frv. til laga um skatt á stóreignir.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Vegna hinnar óþinglegu meðferðar, sem mál þetta hefur orðið að sæta, þykir
minni hl. fjárhagsnefndar nauðsyn til bera að gefa út framhaldsnefndarálit.

Frv. var fyrst tekið til athugunar í fjárhagsnefnd 29. apríl s. I. og öðru sinni
daginn eftir, en þá óskaði minni hl. eftir fresti til að ganga frá breytingartillögum
og að tekin yrði afstaða til þeirra í nefndinni. Brtt. minni hl. og athugasemdir voru
tilbúnar og afhentar formanni nefndarinnar og ritara þann 3. maí. Síðan var fundur
í nefndinni um málið þann 4. maí, Meiri hl. var þá ekki tilbúinn að taka afstöðu
til tillagna minni hl., en samþykkti samt að afgreiða málið til 2. umræðu og mundi
málið þá athugað í nefndinni að nýju fyrir 3. umræðu. Af þessum sökum bar minni
hl. nefndarinnar ekki fram brtt. sínar fyrir 2. umræðu, þar sem ekki var vitað um
afstöðu nefndarinnar til þeirra.

Eftir 2. umræðu er málinu ekki hreyft í fjárhagsnefnd í nærri hálfan mánuð,
þar til 16. maí, að málið er fyrir tekið, og meiri hl. nefndarinnar lagði þá fram
brtt., sem hann hefur flutt á þskj. 552, og vill með þeim einum, að því er virðist,
koma til móts við tillögur minni hl.

Minni hl. telur brtt. á þskj. 552 til nokkurra bóta, það sem þær ná, en ganga
allt of skammt.

Þau sjónarmið, brtt. og athugasemdir, sem minni hl. lagði fram í fjárhagsnefnd
fyrir 2. umræðu málsins, voru eftirfarandi:

"Við teljum, að sú ráðstöfun að leggja nú á sérstakan stóreignaskatt verði ekki
réttlætt með hliðsjón af öðrum ráðstöfunum, sem gerðar hafa verið á yfirstandandi
Alþingi í efnahagsmálum.

Er mjög ólíku saman að jafna við álagningu stóreignaskatts í sambandi við
almenna gengisfellingu, eins og 1950, samhliða ráðstöfunum til að stuðla að stöð-
ugu verðlagi og jafnvægi í þjóðarbúskapnum, verðuppbótum á sparifé o. fl.

Þar sem stuðningsflokkar hæstv. ríkisstjórnar hafa engu að síður ráðið við sig
að lögfesta nú nýjan stóreignaskatt, viljum við freista þess að bera fram breytingar-
tillögur við frv. þar að lútandi, á þskj. nr. 435, 159. mál, sem miða að því að draga
úr skaðlegustu áhrifunum, sem ákvæði frv. að okkar dómi mundu hafa á athafna-
lífið og efnahagsþróunina í landinu. Þó er fyrsta breytingartillagan sérstaklega við
það miðuð að stuðla að réttlæti í framkvæmd og að skattþegnarnir séu jafnir fyrir
lögunum.

Þótt stuðningsmenn hæstv. ríkisstjórnar telji nauðsynlegt að afla ríkissjóði
tekna með skatti á svokallaðar stóreignir, verður að ætla, að við nánari athugun
ætti að geta orðið samkomulag um þá skattlagningu innan þeirra marka, sem hags-
munir almennings, sem skatturinn lendir ekki á, krefjast, þ. e. að skattlagningin
verki ekki lamandi á atvinnulífsþróunina í landinu. Að því stefna breytingartil-
lögur okkar.

Breytingartillögur við frv. til laga um skatt á stðreignir,
1. Við 2. gr., tölulið 1, fyrsta mgr. Málsliðirnir "en þó skallandsnefndin end-

urskoða mat á einstökum lóðum í kaupstöðum og kauptúnum o. s. frv." alveg
aftur að annarri málsgrein falli niður.

2. Við 2. gr., tölulið 1, önnur mgr. Málsgreinin orðist svo:
Frá matsverði frystihúsa, sláturhúsa og annarra húseigna, sem notaðar eru

fyrir vinnslustöðvar sjávarafurða og landbúnaðarafurða, síldarverksmiðja,
dráttarbrauta. svo og annars iðnaðarhúsnæðs, skal draga 20% - tuttugu af
hundraði.



(Athugasemd: Ákvæði málsgreinarinnar virðist miðað við ákv. 1. gr. 1. nr.
59 1946, um sérstakar fvrninsarafskrif'tir, og ætti því af þeim og öðrum efnis-
ástæðum að fylgja i upptalningunni "dráttarbrautir" og "síldarverksmiðjur",
enda þó að síldarverksmiðjur án upptalningar falli rökrétt undir vinnslustöðvar
sjávarafurða. Virðist þá liggja nærri að bæta einnig við öðru iðnaðarhúsnæði,
eins og lagt er til.)

3. Við 2. gr., tölulið 1, þriðja mgr. Í stað ,,200% álagi" komi: 150% álagi.
(Athugasemd: Um almennt mat á fasteignum samkv. eldri lögum um stór-

eignaskatt var þágildandi fasteignamat margfaldað með tölunum 3-6, mismun-
andi eftir stöðum eða fólksfjölda kaupstaða. Nú er hins vegar ákveðið, að allt
fasteignamat skuli þrefalda, en fasteignamatið er samkv. nýju fasteignamati,
sem framkvæmt hefur verið á tímabilinu frá síðasta stóreignaskatti, og er fast-
eignamat allt frá 40% lægra en áður var og upp í 400% hærra.

Hér verða tekin nokkur dæmi um margföldun fasteignamats samkv. eldri
lögunum og hvernig það verður sambærilegt við frumvarpið:

Í Reykjavík .
Akureyri .
Hafnarfjörður .
Akranes, Keflavík og Vest-

Eldri lögin

6 falt
5
5

Hækkun frá fyrra mati
Frumvarpið til stóreignaskatts

15 falt
9.6

13.8

150 %
92 %

176 %

mannaeyjar 4
ísafjörður og Siglufjörður 4
Gullbringu- og Kjósarsýsla og

Selfoss 3
Árnessýsla, Rangárvallasýsla

ásamt fleiri stöðum 3
Eyjafjarðarsýsla, Neskaupstað-

ur, Sauðárkrókur og Ólafs-
fjörður ásamt fleiri stöðum 3-

Suður-Múlasýsla, Patreksfjörð-
ur, Stykkishólmur, Seyðis-
fjörður 3

13.8
6

245 %
50 %

10.8 260 %

9.6 220 %

7.8 - 160 %

6 100 %

Hér á sér stað stórkostleg hækkun á matsverði fasteigna víðast hvar á
landinu.

Byggingarvísitala: Á tímabilinu 1/10/48 til 1/10/49 var hún 445 stig og
1/10/49 til 1/10/50 var hún 478 stig. Frá 1/10/55 til 1/3/57 er hún hins vegar
904 stig. Ef við miðum við vísitölu 1/10/48 til 1/10/49 og 1/10/55 til 1/3/57,
hefur byggingarvísitala hækkað um 103%, en ef tekið er meðaltal 1/10/48 til
1/10/50 sem 461.5 stig og 1/10/55 til 1/3/57, er hækkunin 95.88%.

Þar sem álíta má, að hlutfallsleg hækkun byggingarvísitölu sé algert há-
mark á hlutfallslegri verðmætishækkun fasteigna frá eldri stóreignaskattslög-
um, þá ætti t. d. í Reykjavík að leggja í hæsta lagi 143.6% álag (í stað 200%)
á fasteignamat landsnefndar, miðað við fyrri tölur hér að ofan (103% hækkun
byggingarkostnaðar), en 135% álag á fasteignamat landsnefndar, miðað við
síðari tölur hér að ofan (95.88% hækkun byggingarkostnaðar). Við leggjum
samt til að miða við 150% álag. Yrði þá samanburðurinn þessi:
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Í Reykjavík .
Akureyri .
Hafnarfjörður .
Akranes, Keflavík og Vest-

mannaeyjar '" .
ísafjörður og Siglufjörður ..
Gullbringu- og Kjósarsýsla

og Selfoss .
Árnessýsla, Rangárvallasýsla

ásamt fleiri stöðum .
Eyjafjarðarsýsla, Neskaup-

kaupstaður, Sauðárkrókur,
Ólafsfjörður ásamt fleiri
stöðum .

Suður-Múlasýsla, Patreks-
fjörður, Stykkishólmur,
Seyðisfjörður .

Eldri lögin

6 falt
5
5

Frumvarpið með
breytingu um að

álag á fasteignamat
landsn. verði 1500f01

12.5 falt
8.0.

11.5

Hækkun frá
fyrra mati

til stóreigna-
skatts

4
4

11.5
5.0

10.8.33 %
60..00 %

130..00 %

187.50 %
25.00 %

3 9.0 200.00 %

3 8.0 166.67 %

3 - 6.5 - 116.67 %

3 - 5.0 - 66.67 %

4. Við 2. gr., tölulið 2, önnur mgr. Við teljum, að flugfélögin eigi að njóta miklu
meiri hlunninda, en hvernig ákveða beri þau, fari m. a. eftir, hver ákvæði sett
verða um mat á lausafé, sbr. næstu málsgr. á eftir.

5. Við 2. gr., tölulið 2, þriðja málsgr. Við teljum rétt, að löggjafinn ákveði sjálfur
nánar en sagt er í málsgr, um það, hvernig meta skuli lausafé við álagningu
skattsins, og mætti þar styðjast við fyrri framkvæmd með hliðsjón af breytt-
um aðstæðum.

6: Við 2. gr., tölulið 3, fyrsta málsgr. Aftan við málsgr. bætist: Einnig tekjuskatt-
ur, stríðsgróðaskattur og útsvar, reiknað af tekjum ársins 1956.

(Ath.: Samkv. frv. fer fram endurmat á öllum eignum skattþegnanna,
miðað við 31. des. 1956. Réttast er þar af leiðandi að telja til frádráttar allar
skuldir skattþegnanna sama dag, en ekki aðeins sumar þeirra.

Sett skal fram eitt dæmi, miðað við raunverulegt uppgjör hlutafélags hér
í bæ. Tölurnar eru áætlaðar, en ekki fjarri lagi:

Hlutafé " " , " . . . . . . kr. 200000.00
Varasjóður 31/12 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830000.00
Höfuðstóll 31/12 1955 700000.00-------~

Kr. 1 730000.00
Hreinar tekjur 1956 .
Skattar og útsvör af tekjum 1955 greitt 1956

kr. 700000.00
830000.00

kr. 130000.00

Kr. 1600000.00
Áætluð hækkun eigna vegna stóreignaskatts-mats 5400000.00

Heildar-nettóeign félagsins talin kr. 7000000.00

þ. e. hvert 1000 kr. bréf verður metið á kr. 35000.00
Eign hluthafa, sem á 150 bréf 5 250 000.00
Aðrar eignir hluthafans 750000.00----

Nettóeign til stóreignaskatts kr. 6000000.00

og stóreignaskattur ákveðinn kr. 1 025 000.00
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Af þeim 700 þús. kr. nettótekjum, sem félagið hafði í tekjur 1956 og hækkað
hefur nettóeign þess um þá upphæð, mun félagið þegar hafa greitt kr. 600000.00
í skatta og útsvör á árinu 1957, þegar stóreignaskatturinn verður á lagður.
Samt sem áður er þessi eign innifalin í mati bréfanna 31. 12. 1956.

Væri tekið tillit til skatt- og útsvars skuldanna við mat bréfa hluthafans.
mundi stóreignaskattur hans lækka um kr. 112500.00. Af tekjum félagsins árið
1956, kr. 700000.00, eru fyrst teknar kr. 600000.00 í skatta og útsvar, en síðan
eru teknar kr. 112500.00 í aukinn stóreignaskatt vegna þessara 700 þús. kr.
tekna, sem þegar er búið að greiða að mestu til þess opinbera.

Með fleiri dæmum er auðvelt að sýna fram á, hversu fráleitt er að gera
ekki ráð fyrir ógreiddum sköttum sem skuld hinn 31. des. 1956).

7. Við 4. gr. Af gr. kemur fram, að frádráttur á óskiptilegum sameignarsjóðum
samvinnufélaganna er sá sami og var samkvæmt 1. 22/1950, og er sérstaklega
til þess vitnað í greinargerð frv. við 4. gr. Hins vegar eru nú ekki í frv. hlið-
stæð ákvæði og áður um, að frá eignum skuli dragast fjárhæðir, sem lagðar
hafa verið í nýbyggingarsjóði, "hvort sem búið er að verja þeim að öllu leyti
til kaupa á framleiðslutækjum eða ekki". Við teljum rétt, að samræmis sé gætt
í þessu.

Þá teljum við rétt, að með eignum félaga teljist ekki innistæður í spari-
sjóði til samræmis við 3. gr"

8. Við 6. gr. Í stað orðanna ,,10 árum" í niðurlagi fyrstu málsgr. komi: 15 árum.
Í greinina sé bætt ákvæði um, að heimilt sé að greiða skattinn með eign-

um, sem skattlagðar eru, og með því verðmæti, sem lagt er til grundvallar við
skattlagninguna.

9. Við 7. gr. Ákvæðin um, að félög hafi rétt til að endurkrefja félagsmenn eða
hluthafa um skattupphæðir, falli niður.

Minni hl. þykir rétt að geta þess, að þann 1. maí s. 1. barst nefndinni bréf frá
Vinnuveitendasambandi Íslands og Félagi íslenzkra iðnrekenda, þar sem frv. er
mjög gagnrýnt, og í dag áttu stjórnir þessara samtaka fund með fjárhagsnefnd um
málið, þar sem þessir aðilar áréttuðu sjónarmið sín.

Bréf þessara samtaka er svo hljóðandi:
"Fyrir hinu háa Alþingi liggur nú frumvarp til laga um stóreignir.
Samtök vor hafa athugað frumvarp þetta og vilja ekki láta hjá líða að mót-

mæla samþykkt þess, m. a. vegna þess, hversu skammur tími er liðinn síðan hlið-
stæður skattur var á lagður.

Er einróma álit samtakanna, að afleiðingar af álagningu skattsins verði ekki
aðeins til stórkostlegs tjóns öllum þeim atvinnufyrirtækjum, sem skattinn þyrftu
að greiða, heldur einnig launþegum þessara fyrirtækja og þá um leið beint eða
óbeint öllum almenningi í landinu, þar sem samþykkt frumvarpsins felur í sér
slíka árás á flest atvinnurekstrarform, að atvinnureksturinn mundi torvelda st eða
dragast saman að meira eða minna leyti. Verður þó ekki að óreyndu trúað, að slíkt
vaki fyrir hinu háa Alþingi.

Munum vér hér á eftir drepa á nokkur þau atriði, sem framangreint álit er
byggt á:

Alkunna er, að næstum öll atvinnufyrirtæki hafa átt við mjög mikinn rekstrar-
fjárskort að stríða á undanförnum árum. Hafa lánveitingar lánastofnana í vaxandi
mæli beinzt til annars en atvinnurekstrar og afleiðingin orðið vaxandi rekstrarfjár-
skortur atvinnufyrirtækja.

Þessar lánveitingar hafa að vísu yfirleitt farið til þarflegra framkvæmda, en
ljóst er, að lami st atvinnurekstur landsmanna vegna lánsfjárskorts, er of langt
gengið.

Er hætta á, að illar heimtur verði á endurgreiðslum fleiri lána en atvinnu-
fyrirtækja, ef atvinnureksturinn dregst saman. Um hitt munu allir á einu máli, að
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mjög sé misráðið að leggja nú drápsklyfjar á atvinnureksturinn umfram venjulegar
skatta- og útsvarsgreiðslur og nota það fé til enn frekari útlána, sem ekki renna til
atvinn urekstrarins.

Á þessu stigi málsins er ekki hægt að gera sér fulla grein fyrir, hve stóreignaskatts-
álagnlngin verður þungbær. ÞÓ er sýnt, að flest hinna stærri útgerðar-, iðnaðar-
og verzlunarfyrirtækja, sem frumvarpið tekur til, hljóta annaðhvort að draga saman
rekstur sinn og selja fasteignir sínar eða tæki eða að bankarnir verða að auka lán
til þeirra sem nemur greiðslum afborgana og vaxta og stóreignaskattsskuldum.

Ber í því sambandi að hafa hugfast, að í fjölmörgum tilfellum og þá sérstak-
lega í iðnrekstrinum er þessu svo háttað, að ekki er hægt að selja húshluta eða
hluta úr vélasamstæðum án þess, að allur reksturinn stöðvist.

Auk þess má benda á, að iðnvélar, sem eru mikils virði í þann mund, sem
stóreignaskattur er á lagður, geta vegna breyttra markaðsaðstæðna, e. t. v. af völd-
um hins opinbera, verið verðlitlar eða verðlausar með öllu skömmu síðar, þar sem
framleiðslugrundvöllur á viðkomandi sviði sé ekki lengur fyrir hendi.

Fari svo, mót von vorri, að stóreignaskattur verði á lagður, er rétt að benda
á einstök atriði Í nefndu frumvarpi, sem nauðsynlegt er að lagfæra.
1. 1 frumvarpinu er gert ráð fyrir, að húseignir, sem notaðar eru sem vinnslu-

stöðvar sjávar- og landbúnaðarafurða, skuli metnar á lægra verði en aðrar
eignir til stóreignaskatts. Vér leggjum eindregið til, að þessi lækkun nái til
allra fjármuna, sem notaðir eru í atvinnurekstri, þar sem vandséð er, hvort
ein atvinnugrein sé annarri nauðsynlegri fyrir þjóðfélagið.

2. Með vísun til 3. tölul. 2. greinar frumvarpsins er það tillaga vor, að skattar og
útsvar lagt á tekjur 1956 verði talið til skuldar hinn 31. des. 1956.

3. Þá er það tillaga vor, að allur atvinnurekstur í landinu sé skattlagður eftir
sömu reglum og skipti form fyrirtækjanna ekki máli í því sambandi. Samkv.
því er lagt til, að 2. málsgr. 4. gr. sé felld niður, þar sem ekki liggur fyrir, að
eitt rekstrarform þurfi sérstaklega Ívilnunar við framar öðrum.

4. Til tryggingar því, að eignir skattgreiðenda séu ekki metnar yfir gangverði til
stóreignaskatts, verði sett ákvæði, er heimili þeim að greiða stóreignaskattinn
með hverri þeirri eign, er þeir óska, á matsverði til stóreignaskatts.

Krafa þessi er fram sett vegna þess, að fyrir fyrirtæki, sem eins og áður
hefur verið frá skýrt búa undantekningarlaust við sáran rekstrarfjárskort,
getur ekki í sambandi við greiðslu stóreignaskatts skeð nema eitt af þrennu:
a. Bankarnir auki lán til fyrirtækisins, sem svarar greiðslu á stóreignaskatt-

inum.
b. Fyrirtækin selji hluta af eignum sínum til greiðslu skattsins.
c. Fyrirtækin afhendi eignir upp í skattinn á matsverði, ef slíkt yrði leyft.
Vér viljum að lokum eindregið óska eftir því að fá viðtal við hina virðulegu

fjárhagsnefnd neðri deildar um téð frumvarp, svo að oss gefist frekari kostur á
að koma skoðunum vorum á framfæri og fá skýringar á einstökum atriðum frum-
varpsins.

Virðingarfyllst,

Vinnuveitendasamband Islands,
Barði Friðriksson.

Félag íslenzkra iðnrekenda,
Gunnar J. Friðriksson."

Með vísun til þess, sem að framan greinir um afstöðu minni hl. innan fjár-
hagsnefndar. leyfum við okkur að gera við frv. eftirfarandi

1. Við 2. gr.
a. Orðin "en þó skallandsnefndin ... ákvæði í reglugerð" i 1. málsgr. 1. tölu-

liðar falli niður.

BREYTINGARTILLÖGUR:
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b. 2. málsgr. 1. töluliðar orðist svo:
Frá matsverði frystihúsa, sláturhúsa og annarra húseigna, sem notaðar

eru fyrir vinnslustöðvar sjávarafurða og landbúnaðarafurða, síldarverk-
smiðja, dráttarbrauta, svo og annars iðnaðarhúsnæðis, skal draga 20% -
tuttugu af hundraði.

c. Í stað ,,200% álagi" í 3. málsgr. 1. töluliðar komi: 150% álagi.
d. í stað tveggja fyrstu málsliða Í 1. málsgr. 2. töluliðar komi: Skip skulu

reiknuð með vátryggingarverði að frádregnum 40% -- fjörutíu af hundraði.
e. Í stað ,,20% - tuttugu af hundraði" í 2. málsgr. 2. töluliðar komi: 50% -

fimmtíu af hundraði.
f. 3. málsgr. 2. töluliðar orðist svo:

Matsverð á vélum, áhöldum og öðru lausafé, sbr. e-lið 19. gr. laga nr.
46/1954, skal vera kostnaðarverð að frádregnum lögleyfðum afskriftum.

g. Aftan við 1. málsgr. 3. töluliðar bætist:
Einnig tekjuskattur, stríðsgróðaskattur og útsvar reiknað af tekjum

ársins 1956.
2. Við 4. gr. Aftan við 2. málsgr. bætist:

Eigi heldur það fé, sem lagt hefur verið í nýbyggingarsjóði samkv. lögum
nr. 20/1942 og l. nr. 46/1954, hvort sem búið er að verja því til kaupa á fram-
leiðslutækjum eða ekki. Með eignum félaga telst eigi heldur innistæða þeirra
í sparisjóði.

3. Við 6. gr.
a. Í stað orðanna ,,10 árum" í lok 1. málsgr. komi: 15 árum.
b. Aftan við greinina bætist:

Til greiðslu á skattinum er heimilt að afhenda eignir með því mats-
verði, sem ákveðið er samkv. lögum þessum.

4. Við 7. gr. 4. og 5. málsliður 1. málsgr. falli niður.

Alþingi, 17. maí 1957.
Jóhann Hafstein,

frsm.
Ólafur Björnsson.
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