
Ed. 620. Nefndarálit [159. mál]
um frv. til laga um skatt á stóreignir.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur ekki getað orðið sammála um afgreiðslu máls þessa. Meiri hlut-
inn, fulltrúar ríkisstjórnarinnar, mælir með því, að það verði samþykkt, en minni
hlutinn, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, telur að i lögfestingu þess felist mikil hætta
á enn auknum erfiðleikum atvinnulifsins.

Af hálfu ríkisstjórnarinnar hefur þvi verið lýst yfir, að álagning stór eigna-
skatts sé einn liður í efnahagsmálastefnu stjórnarinnar. Ber því fyrst að líta á,
hver stefna stjórnarinnar í þessum málum hefur verið á undanförnum mánuðum og
hvernig hún hefur reynzt í framkvæmd.

Þegar núverandi hæstvirt ríkisstjórn tók við völdum, lýsti hún því yfir, að
færustu sérfræðingum, erlendum og innlendum, mundi falið að framkvæma "út-
tekt" á efnahagsástandi þjóðfélagsins. Að henni lokinni skyldi niðurstaðan lögð
fyrir alþjóð. Þannig skyldi allt gerast fyrir opnum tjöldum.

Þessi rannsókn var síðan látin fram fara. En enn þá hefur niðurstöðum hennar
og tillögum hinna erlendu og innlendu sérfræðinga verið haldið vandlega leyndum
fyrir Þ.i óðinni.

Hitt er þó enn verra, að engar nýjar tillögur né "úrræði" til lausnar efna-
hagsvandamálunum hafa litið dagsins ljós hjá hæstvirtri ríkisstjórn. Það eina, sem
gerzt hefur, er það, að nokkru fyrir síðustu áramót lögfestu stuðningsflokkar ríkis-
stjórnarinnar stórkostlega hækkun tolla og skatta á almenning í landinu. því fé,
sem aflaði st með þessum nýju álögum og mun nema hartnær 300 millj. kr. á yfir-
standandi ári, er síðan varið til uppbóta á útflutningsafurðir þjóðarinnar.

Engin ný stefna hefur því verið tekin upp í efnahagsmálum íslendinga við valda-
töku núverandi ríkisstjórnar önnur en sú, að lagðir hafa verið á hærri tollar og
skattar til framkvæmdar áframhaldandi styrkja- og uppbótastefnu en nokkru sinni
fyrr.
Í kjölfar þessara aðgerða ríkisstjórnarinnar hefur svo siglt áframhaldandi kapp-

hlaup milli kaupgjalds og verðlags. Samtals munu nú a. m. k. 13 aðilar hafa fengið
verulegar kauphækkanir síðan í des. s.LVerðlag hefur stórhækkað á miklum
fjölda vara, sumpart vegna hækkaðs kaupgjalds og aukins tilkostnaðar, sumpart
vegna hinna gífurlegu álaga ríkisstjórnarinnar sjálfrar á almenning.

Geigvænlegasta afleiðing hinnar reikulu efnahagsmála stefnu ríkisstjórnarinnar
er sú, að nú blasir við stórkostleg gengisfelling íslenzkrar krónu. Er nú svo komið,
að jafnvel stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar telja gengis lækkun yfirvofandi.

Þegar þannig er komið ástandi íslenzkra efnahagsmála, leggur hæstv. ríkisstjórn
svo fram frumvarp um stór eigna skatt, sem að verulegu leyti mun hitna á útflutnings-
framleiðslu, sem þegar er rekin með stórfelldu tapi og ríkisuppbótum af almannafé.
Að því hafa verið leidd gild rök, að þessu nýi skattur muni koma allhart niður á
sjávarútvegi og iðnaði landsmanna, enn fremur á samgöngutækjum, eins og flug-
félögum og skipafélögum.

Sjálfstæðismenn telja, að eðlilegt sé, að háir skattar séu borgaðir af miklum
tekjum, en í þessum efnum sem öðrum verði að gæta hófs. Stórhættulegt sé að of-
bjóða gjaldþoli einstaklinganna og draga úr hvöt þeirra til þess að leggja sig fram,
bæði í þeim tilgangi að bæta eigin hag og þjóðfélags síns. því aðeins geti hið ís-
lenzka þjóðfélag orðið sterkt og fært um að rísa undir hraðri og nauðsynlegri upp-
byggingu sinni, að það sé byggt upp af efnahagslega sjálfstæðu fólki.

Minni hlutinn bendir á, að bæði tekjuskattur og aðrir beinir og óbeinir skattar
hafa á undanförnum árum verið svo háir, að eignasöfnun einstaklinga hafa verið
sett þröng takmörk. Engu að síður hefur verið framkvæmd hér eignakönnun, eftir
síðustu styrjöld, og stóreignaskattur lagður á í sambandi við breytingu á gengis-
skráningu íslenzkrar krónu árið 1950. Sjálfstæðismenn töldu, að stór eignaskattur
ætti þá rétt á sér sem liður í víðtækum ráðstöfunum til þess að skapa jafnvægi í
efnahagsmálum landsmanna. En síðan eru aðeins liðin tæp 8 ár. Álagning slíks
skatts nú horfir því allt öðruvísi við.

Aðalhættan við álagningu þessa skatts felst þó að áliti minni hluta nefndarinnar
ekki fyrst og fremst í því, að ofboðið sé gjaldþoli þess hóps manna, sem hann á að
greiða, heldur í hinu, að skattheimtan hafi í för með sér enn aukna erfiðleika fyrir
sjávarútveg og iðnað landsmanna. Lánsfjárskortur þjarmar nú ákaflega að þess-
um atvinnugreinum. Allt bendir því til þess, að þær verði að freista sölu á einhverjum



hluta tækja sinna og eigna til þess að ljúka greiðslum á hinum nýja skatti. Af því
mundi hins vegar geta leitt minnkandi atvinnu og samdrátt í framleiðslustarfi
þjóðarinnar. En við því mega Íslendingar sízt af öllu, eins og efnahag þeirra er
nú komið.

Að öllu þessu athuguðu teljum við undirritaðir, að frumvarp þetta og sú stefna,
sem í því felst, sé hið mesta glapræði, sem enn muni leiða til vaxandi erfiðleika i
islenzkum efnahagsmálum.

Við viljum þó freista þess að fá nokkra verstu agnúana sniðna af frumvarp-
inu. Þess vegna leyfum við okkur að gera við frumvarpið eftirfarandi

BREYTINGARTILLÖGUR:
1. Við 2. gr.

a. Orðin "ÞÓ skal landsnefndin ... ákvæði í reglugerð" i1.málsgr. 1. töluliðar
falli niður.

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% - tutt-
ugu 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% - fjöru-
tiu af hundraði.

e. 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 löglegum afskriftum.
f. 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 i nýhyggingarsjóði samkv. lögum

nr. 20/1942 og lögum nr. 46/1954, hvort sem búið er að verja þvi til kaupa á
framleiðslutækjum eða ekki. Með eignum félaga telst eigi heldur innstæða þeirra
i sparisjóði.

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

Til greiðslu á skattinum er heimilt að afhenda eignir með þvi matsverði,
sem er ákveðið samkv. lögum þessum.

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

Alþingi, 23. mai 1957.

Sigurður Bjarnason,
frsm.

Sigurður Ó. Ólafsson.


