
Ed. 526. Nefndarálit [131. mál]
um frv. til I. um breyt. á l. nr. 46 13. júní 1937, um samvinnufélög.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Frumvarp þetta miðar að því að fella úr gildi þau ákvæði í lögum um sam-
vinnufélög, sem skylda félögin til að leggja árlega fé í varasjóði. Það eina, sem
gert er ráð fyrir að félögin greiði framvegis í þessu skyni, er arður af viðskiptum,
er utanfélagsmenn kunna að hafa gert við félagið, að frádregnum opinberum
gjöldum, sem á hann eru lögð, nema honum sé varið á annan hátt til almennings-
þarfa.

Samkvæmt gildandi lögum eiga samvinnufélög að greiða 8% í tekjuskatt af
skattskyldum tekjum. Skattskyldar eru þær tekjur félaganna, sem lagðar eru í
varasjóð. Af þessu leiðir, að félögin hljóta að leggja allt kapp á það að greiða sem
allra minnst fé árlega í varasjóði. Er það eðlileg sjálfsbjargarviðleitni á tímum
hinnar hörðu skattheimtu. Að vísu er gert ráð fyrir því i öðru stjórnarfrumvarpi,
sem fyrir þessu þingi liggur, að samvinnufélögum beri framvegis að greiða 25%
skattskyldra tekna í tekjuskatt til ríkisins og verði þau að því leyti sett við sama
borð og hlutafélög. Þetta jafnrétti verður þó aðeins í orði, þar sem samvinnufélög
geta samkvæmt framansögðu raunverulega ráðið því sjálf, hverjar verða skattgjalds-
tekjur þeirra. Enn fremur mega þau skv. frumvarpinu draga opinber gjöld frá fram-
lagi í varasjóð. Er þeim því veitt mikið hagræði og sjálfræði í þessum efnum, miðað
við aðra skattþegna.
Í umræðum um samvinnufélög og einkarekstur hefur það oft verið fært sam-

vinnufélögunum til aukins gildis og talið þeirra aðalsmerki, að sá ágóði, er þau
kynnu að safna, færi aldrei út úr viðkomandi héraði eða félagssvæði. Einkaatvinnu-
rekandi gæti hins vegar, hvenær sem er, hlaupizt á brott með allan sinn hagnað
úr héraðinu fyrir fullt og allt. Ef samvinnufélag á hinn bóginn hætti störfum, verði
þó a. m. k. varasjóðurinn eftir, er ávaxta beri, þar til annað samvinnufélag með
sama markmiði tæki til starfa á því svæði.

Með því að draga svo mjög úr skylduframlagi samvinnufélaga í varasjóði
sem frv. gerir ráð fyrir, getur þessi röksemd orðið lítils virði.

Með hliðsjón af framanrituðu teljum við, að mál þetta þurfi allt miklu nánari
athugunar við, og leggjum því til, að frumvarpið verði fellt.

Alþingi, 15. maí 1958.
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