
Ed. 559. Nefndarálit [130. mál]
um frv. til I. um breyt. á 1. nr. 46 14. apríl 1954, um tekjuskatt og eignarskatt.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Frv. þetta, sem er stjórnarfrumvarp, var lagt fyrir neðri deild 24. febr. 22. maí
var það afgreitt frá neðri deild, og síðdegis sama dag var kvaddur saman fundur
í efri deild fyrirvara lítið og málið tekið á dagskrá og afgreitt til fjárhagsnefndar.

Allt of stuttur tími hefur fengizt til rækilegrar athugunar í fjárhagsnefnd á
þessu vandasama máli, og verður minni hlutinn að lýsa óánægju sinni yfir því,
hve örskammur tími er ætlaður efri deild til meðferðar málsins, eftir að það hefur
verið til meðferðar í neðri deild um þriggja mánaða skeið.

I s. 1. 16 ár hefur verið í gildi hér á landi svokallaður stríðsgróðaskattur. Stríðs-
gróðaskattur og tekjuskattur til ríkisins til samans nema 90% af þeim tekjum,
sem eru fram yfir 200 þús. Þessi gífurlegi skattþungi hefur staðið öllum meiri háttar
atvinnurekstri hér á landi fyrir þrifum. Er brýn nauðsyn að fá þessu breytt. Að
því leyti er þetta frv. því spor í rétta átt, að beinir skattar til ríkisins verði ákveðnir
25% af skattskyldum tekjum félaga.

En þótt frv. sé að sumu leyti til bóta, er það meingallað á marga lund.
Bæjar- og sveitarfélög fá nú 45% af stríðsgróðaskattinum. Með þessu frv. er

þessi tekjustofn bæjar- og sveitarfélaga felldur niður.
Nú hefur það verið um margra ára skeið eindregin krafa bæjar- og sveitar-

félaga að afla þeim nýrra tekjustofna, en nú eru útsvörin svo til eini tekjustofn
þeirra. Með þessu stjórnarfrv. eru bæjar- og sveitarfélögin því svipt tekjustofni,
án þess að séð sé fyrir nokkru öðru í staðinn.

Samband ísl. sveitarfélaga hefur andmælt þessu, og fylgir bréf stjórnar þess
með þessu nefndaráliti. Fjármálaráðherra hafði við undirbúning þessa máls, sem
snertir svo mjög hagsmuni sveitarfélaganna, ekkert samráð við Samband ísl. sveit-
arfélaga, né heldur sá fjárhagsnefnd neðri deildar ástæðu til að leita álits þess.

Rétt er að geta þess, að með þessu frv. er hins vegar afnumið bannið við því, að
útsvör séu lögð á tekjur yfir 200 þús., en fáir aðilar hér á landi hafa slíkar tekjur.

Samkv. upplýsingum, sem fyrir liggja, ætlar ríkissjóður sjálfur einskis í að
missa, heldur eiga heildartekjur ríkisins að vera ekki minni skv. þessu frv. en
verið hefur áður af tekjuskatti og stríðsgróðaskatti saman. Þau hlunnindi, sem
félögin fá, eiga eingöngu að vera á kostnað sveitarfélaganna.

Um leið og lækkað er skattgjald af háum tekjum fyrirtækja, þá er skatturinn
til ríkissjóðs þyngdur að mun á öllum hinum tekjulægri fyrirtækjum. Á öllum sam-
eignarfélögum og hlutafélögum, sem hafa um 145 þús. kr. skattskyldar tekjur á
ári eða minna, hækka skattarnir í ríkissjóð skv. frv. frá því, sem verið hefur. En
þegar tekjur félagsins eru komnar yfir 145 þús. kr., fer skatturinn ört lækkandi.

Ef félag hefur t. d. hálfa milljón í skattskyldar tekjur, mundu skattar í ríkis-
sjóð skv. gildandi lögum verða um 230 þús., en samkv. frv. 125 þús.

Með frv. er sjómönnum á Íslenzkum fiskiskipum veittur nokkuð aukinn frá-,
dráttur frá tekjuskatti. Teljum við hér of skammt gengið.

Þessar athugasemdir telur minni hlutinn rétt að láta koma fram í nefndar-
álitinu, en mun að öðru leyti skýra málið nánar í framsögu og umræðum og flytur
á sérstöku þingskjali breytingartillögur við frv.

Alþingi, 24. maí 1958.

Gunnar Thoroddsen,
frsm.

Sigurður Bjarnason.



Fylgiskjal.

SAMBAND ÍSLENZKRA SVEITARFÉLAGA
Reykjavík, 23. maí 1958.

Hér með sendist háttvirtri fjárhagsnefnd efri deildar Alþingis afrit af fundar-
gerð stjórnar Sambands ísl. sveitarfélaga frá í dag, þar sem fjallað var, að beiðni
fjárhagsnefndar efri deildar, um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekju-
skatt og eignarskatt (130. mál, þskj. Nd. 544).

Jafnframt fylgir skrá frá ríkisbókhaldinu yfir stríðsgróðaskattinn árið 1956
og skiptingu hans milli sýslu- og sveitarfélaga.

Virðingarfy lIst,

Jónas Guðmundsson.

Fjárhagsnefnd efri deildar, Alþingi.

Ár 1958, föstudaginn 23. maí, kl. 3 e. h., átti stjórn Sambands ísl. sveitarfélaga
fund með sér í skrifstofu sambandsins í Búnaðarbankahúsinu.

Mættir eru allir stjórnarmenn nema Stefán Gunnlaugsson, sem boðaði forföll.
Fyrir var tekið:
Formaður skýrði frá því, að hann hefði í morgun verið boðaður á fund fjár-

hags nefndar efri deildar Alþingis og við sig rætt þar um breytingu þá á lögum
um tekjuskatt og eignarskatt, sem nú liggur fyrir Alþingi, og stjórn sambandsins
beðin að láta í té umsögn um málið, og einkum er beðið umsagnar um það ákvæði
í 14. gr. frumvarpsins (þingskj. 544) að fella úr gildi lög um stríðsgróðaskatt, nr.
21/1942, en samkvæmt 2. og 3. gr. þeirra laga er sýslu- og sveitarsjóðum greiddur
helmingur skattsins.

Sambandsstjórnin er og hefur jafnan verið þeirrar skoðunar, að stefna beri að
því að sjá sveitarsjóðum fyrir nýjum tekjustofnum, og þar til það hefur verið gert,
er hún andvíg því, að þeir tekjustofnar, sem fyrir eru, séu af þeim teknir.

Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið.

Jónas Guðmundsson.
Björn Finnbogason.

Tómas Jónsson.
Magnús Sveinsson.


