
Nd. 496. Nefndarálit [11. mál]
um frv. til I. um breyt. á I. nr. 46/1954, um tekjuskatt og eignarskatt.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Í frv. þessu er lagt til að undanþiggja skattskyldu þær atvinnutekjur, er
skattþegn aflar sér með eftir-, nætur- og helgidagavinnu við störf í þjónustu út-
flutningsframleiðslunnar og ekki eru orlofsskyldar.

Störf í þjónustu útflutningsframleiðslunnar eru margþætt, og oft verður ekki
hjá því komizt að vinna að þeim að einhverju leyti á öðrum tímum en dagvinnu-
tíma. Má hér t. d. nefna störf sjómanna á fiskiskipum. Oft eru það veðurfar og
aflabrögð, sem ákvarða vinnutíma fiskimannanna að miklu leyti, og tekjum af
vinnu þeirra mundi ekki unnt að skipta í dagvinnu- og yfirvinnutekjur. Af störf-
um við útflutningsframleiðsluna má og nefna vinnu við fiskverkun og einnig vinnu
við afgreiðslu farmskipa, er flytja útflutningsvörur á erlenda markaði. Þá má og
benda á, að störf við landbúnað eru að nokkrum hluta framleiðsla á útflutnings-
vörum, og við þau framleiðslustörf er stöðugt um yfirvinnu að ræða, en ekki
mundi reynast unnt að greina störf við útflutningsvöruframleiðslu í þeirri atvinnu-
grein frá störfum við vöruframleiðslu til innanlandsnotkunar.

Þá lítur meiri hl. svo á, að ekki væri sanngjarnt að setja slík sérákvæði um
tekjur, sem aflað er með vinnu við útflutningsvörur. Þau störf eru að vísu mjög
þýðingarmikil, en svo er einnig um fleiri, t. d. vinnu við framleiðslu á nauðsynleg-
um vörum til almennrar notkunar innanlands, sem spara gjaldeyri til vörukaupa frá
öðrum löndum.

Að athuguðu máli leggur því meiri hl. til, að frumvarpið verði afgreitt með
svofeIldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem oft mundi reynast óframkvæmanlegt að greina atvinnutekjur fyrir

yfirvinnu við framleiðslu á útflutningsvörum frá tekjum fyrir önnur störf og þar
sem enn fremur væri óeðlilegt að gera mun á skattgreiðslum af atvinnutekjum
eftir því, hvort unnið er að framleiðslu á vörum til útflutnings eða t. d. framleiðslu
á nauðsynjavörum til innanlandsnotkunar og þar með til gjaldeyrissparnaðar, telur
deildin ekki fært að samþykkja frumvarpið og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.
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