
Nd. 499. Nefndarálit [130. mál]
um frv. til I. um breyt. á I. nr. 46 14. apríl 1954, um tekjuskatt og eignarskatt.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Aðalatriði frumvarpsins er breyting á skattgreiðslu félaga. Er lagt til, að lögin
um stríðsgróðaskatt verði felld niður og horfið verði frá stighækkandi skattgjaldi,
en í þess stað verði einn skattur, 25% af skattskyldum tekjum, greiddur af öllum
félögum. Við teljum, að þessi breyting fari í rétta átt, þótt hún út af fyrir sig bæti
ekki að neinu verulegu leyti úr hinu mikla öngþveiti, sem nú ríkir í skatta- og út-
svarsmálum. Með afnámi stríðsgróðaskattsins er opnuð leið til þess, að mögulegt
sé fyrir stærri rekstur að þrífast í landinu. Þess vegna getum við verið fylgjandi
þessari breytingu, þótt við hefðum talið betur fara, að ríkissjóður lækkaði skatt-
kröfur sínar á hendur atvinnurekstrinum í landinu. En samkvæmt frv. er gert ráð
fyrir því, að ríkissjóður fái sömu tekjur með hinu nýja skattgjaldi og áður var.

Hins vegar eru ýmis atriði í frumvarpinu, sem við munum bera fram breytingar-
tillögur við.

í 3. gr. frv. er lagt til, að félög megi draga frá tekjum sínum 8% af innborguðu
hlutafé eða stofnfé, ef arðurinn er útborgaður. Í lögum er nú heimilað að draga 5%
frá tekjum, hvort sem fjárhæðin er útborguð sem arður eða lögð í félagssjóð.
Það er mjög óvenjulegt og ósanngjarnt að setja slíka kvöð fyrir frádrætti á fjár-
hæð, sem ekki nemur meira en venjulegum bankavöxtum af hlutafé eða stofnfé.

t 4. gr. frv. er nokkuð hækkaður skattafrádráttur sjómanna. Þessi tillaga
gengur þó of skammt. Sjálfstæðismenn hafa boríð fram tillögu um, að kaup skip-
verja, sem lögskráðir eru á íslenzk fiskiskip, sé undanþegið skatti. Sanngirni og
nauðsyn mælir með, að þessi till. sé samþykkt.

í lögum nr. 33/1955, 10. gr., er mælt svo fyrir, að endurskoða skuli gildandi
lagaákvæði um eignarskatt og miðist endurskoðunin við, að skatturinn hækki ekki
almennt vegna hækkunar fasteignamatsins. Hinn nýi skattstigi skv. 5. gr. frv. er
þannig úr garði gerður, að breytingin hafi ekki í för með sér neina teljandi breyt-
ingu á heildareignarskatti félaga til ríkisins. En skatturinn, eins og lagt er til að
hann verði, kemur mjög misjafnt niður og hækkar yfirleitt eignarskatt á eigendum
fasteigna. Þetta er gagnstætt fyrirmælum laga nr. 33/1955.

10. gr. fjallar um skattamál hjóna. Meiri hluti nefndarinnar mun bera fram
breytingartillögu við þessa grein, sem gengur lengra í sanngirnisátt, en sú breytingar-
tillaga gengur þó of skammt, til þess að skattamál hjóna komist í viðunandi horf.
Munum við því bera fram breytingartillögu um þetta efni.

Vegna langvarandi verðbólgu hefur stofnfé og hlutafé flestra félaga rýrnað
stórkostlega að verðgildi síðustu árin. Auk þess hefur höfuðstóll fjöldamargra fé-
laga gengið mjög til þurrðar vegna óeðlilegrar skattheimtu ríkis og bæjarfélaga.
Er því orðið tímabært og nauðsynlegt að heimila félögunum að hækka stofnféð eða
hlutaféð í hlutfalli við eignir þeirra og í samræmi við verðrýrnun þá, sem orðið
hefur, síðan hlutaféð eða stofnféð var greitt. Munum við því gera tillögu þar að
lútandi.

Alþingi, 12. maí 1958.
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