
Nd. 461. Nefndarálit [178. mál]
um frv. til I. um tekjustofna sveitarfélaga.

Frá meiri hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Nefndin hefur rætt frumvarp þetta á 5 fundum, þar sem Hjálmar Vilhjálmsson
ráðuneytisstjóri var einnig mættur, en hann var formaður nefndar þeirrar, sem
frumvarpið samdi. Nefndinni bárust erindi frá Landssambandi ísl. útvegsmanna,
Félagi síldarsaltenda á Norður- og Austurlandi, bæjarstjóranum á Siglufirði, stjórn
samtaka kaupstaðanna á Vestur-, Norður- og Austurlandi og Skattstjórafélagi ís-
lands. Einnig ræddi nefndin við fulltrúa frá L.í.Ú. og frá kaupstaðasamtökunum.
Hefur meiri hl. nefndarínnar (BF, JK, SB og JSk) orðið sammála um breytingar-
til1ögur á þskj. 462, en nefndarmennirnir JSk og HV áskilja sér rétt til að flytja
frekari breytingartillögur og munu skila sérálitum. Undirritaðir mæla með frum-
varpinu með þeim breytingum, sem eru á þskj. 462.
Fyrirsvarsmenn sveitarfélaganna hafa lengi talið, að sveitarfélögin þyrftu að

fá nýja tekjustofna, m. a. vegna þess, að lögboðin útgjöld þeirra hafa stöðugt
farið vaxandi. Þessum óskum var ekki sinnt, fyrr en núverandi stjórnarflokkar
tóku þá ákvörðun að láta sveitarfélögin fá 20% af söluskatti, sbr. lög nr. 19/1960,
um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Síðan hefur verið úthlutað úr sjóðnum kr. 54750317.00
árið 1960, kr. 69954357.00 árið 1961 og á þessu ári er áætlað að til jöfnunarsjóðs
fari kr. 83400000.00. Er þetta drjúg viðbót við tekjur sveitarfélaga af útsvörum,
sem voru í heild kr. 420672585.00 árið 1960 og kr. 474354228.00 árið 1961. Stjórnar-
flokkarnir vilja samt gera betur við sveitarfélögin í þessu efni, og að því miðar
frumvarpið á þskj. 389, þótt þar sé ekki um að ræða eins stórt spor og stigið
var 1960.

Að þessu sinni er aðallega um það að ræða að lögfesta landsútsvör, en það
er tekjustofn, sem fyrirsvarsmenn sveitarfélaganna hafa margsinnis óskað eftir
að lögboðinn yrði. Gerir frumvarpið ráð fyrir, að þessi tekjustofn gefi rúml. 29
millj. kr. tekjur, sem renna eiga í jöfnunarsjóð og skiptist þaðan til sveitarfélag-
anna á sama hátt og söluskatturinn. Fyrirtæki þau, sem ætlað er að greiða lands-
útsvar samkv. frv., hafa að vísu flest greitt nokkur gjöld áður til þeirra sveitar-
félaga, þar sem þau hafa starfrækslu, t. d. Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins. Af
þessu leiðir það, að mestur ávinningur verður að landsútsvörunum fyrir þau sveitar-



félög, þar sem engin slík starfræksla hefur áður verið, en nokkur sveitarfélög
kunna að tapa á breytingunni, a. m. k. í fyrstu. Þar sem svo stendur á, þarf að
vera möguleiki fyrir jöfnunarsjóð til að hlaupa undir bagga, og að því miðar 6.
brtt. á þskj. 462, sem kveður svo á, að ráðherra skuli heimilt að verja nokkru fé
úr jöfnunarsjóði í þessu skyni.

Ýmsir hafa borið fram tillögur þess efnis að gera fleiri aðilum skylt að greiða
landsútsvör, og verður það mál til áframhaldandi athugunar.

Það tvennt, sem nú hefur verið nefnt, söluskattshlutinn og landsútsvörin, eru
mikilsverðir sigrar fyrir sveitarfélögin, og munu þessir tekjustofnar efla fjárhags-
legt sjálfstæði þeirra og getu til framkvæmda.

Jafnframt því að auka þannig tekjustofna sveitarfélaganna hafa stjórnarflokk-
arnir beitt sér fyrir lagfæringum og samræmingu á reglum um útsvarsálagningu.
Var það starf hafið með setningu laga nr. 43/1960, um bráðabirgðabreytingu á
útsvarslögunum. og eru þau ákvæði frumvarpsins, sem að þessu lúta, sett í beinu
framhaldi af þeim lögum og með hliðsjón af fenginni reynslu síðan. Jafnframt
er tekinn upp í frumvarpið sérstakur kafli um fasteignaskatt.

Varðandi fa steigna skatti nn er það nýmæli, að hann skuli vera fastákveðinn,
en ekki aðeins heimilaður.

Um útsvörín er það að segja, að frumvarpið gerir ráð fyrir einum útsvars-
stiga fyrir allt landið, í stað þess að samkv. l. nr. 43/1960 eru stigarnir nú þrir.
Er með þessu stefnt að því, að útsvör séu eins jöfn og framast er unnt, hvar sem
er á landinu, miðað við sambærilegar ástæður gjaldenda. Er það réttlætismál, sem
til þessa hefur ekki verið nægilegur gaumur gefinn.

Veltuútsvör hafa verið mörgum þyrnir í auga á liðnum árum, en samt
nauðsynlegur tekjustofn fyrir sveitarfélögin. Frumvarpið gerir ráð fyrir afnámi
veItuútsvara, en í staðinn verði sveitarfélögunum heimilað að leggja á aðstöðu-
gjald, er miðist við útgjöld atvinnurekstrarins.

Komið hefur fram sú gagnrýni á till. í frumvarpinu um aðstöðugjaldið (9. gr.),
að útgjöldin séu ranglát viðmiðun, og tekin hafa verið dæmi á þá leið, að ef menn
yrðu fyrir óhöppum i rekstri og þar af leiðandi útgjöldum, þá yrði slíkt skattlagt.
Einnig hefur verið á það bent, að eigin fjárfesting geti fallið undir aðstöðugjald,
eins og frumvarpsgreinin hljóðar. Brtt. við 9. gr. miðar að því að kveða skýrar á
um þessi atriði. Þar er tekið fram, að gjaldið miðist við samanlögð rekstrarút-
gjöld og að aldrei megi reikna aðstöðugjald af hærri upphæð en sem nemi brúttó-
tekjum. Vert er að benda á, að aðstöðugjaldið hefur þá kosti umfram veItuútsvar,
að það er frádráttarbært, og með því er komið í veg fyrir tvísköttun.

Auk þess, sem nú hefur verið rakið, skal getið eftirtalinna atriða í frumvarpinu:
Skerðing á framlagi jöfnunarsjóðs minnkar þannig, að hún miðast við 6(}%

af samanlögðum fasteigna sköttum, aðstöðugjöldum og útsvörum í stað 50% af út-
svörum áður. Ráðherra verður heimilað að halda eftir 1% af tekjum jöfnunar-
sjóðs, unz myndazt hefur 5 millj. kr. sjóðseign, sem gerir jöfnunarsjóði fært að
aðstoða sveitarfélögin, eins og nánar er fyrir mælt í frumvarpinu. Vegna skerð-
ingarinnar urðu eftir í sjóðnum kr. 1249683.00 árið 1960 og kr. 962443.00 árið 1961.
Sést af þessu, að skerðingin mun stöðugt fara minnkandi. Þess vegna er sett
ákvæðið um 1% af tekjum sjóðsins, sem haldið verði eftir, eins og fyrr var sagt.

Gert er ráð fyrir, að skattstjórar annist álagningu útsvara, en verði þó bundnir
af úrskurðum sveitarstjórna eða framtalsnefnda á framtölum. ÞÓ er lagt til, að
sveitarstjórnum fámennari sveitarfélaga verði heimilað að leggja útsvörin á án
milligöngu skattstjóra, sbr. 45. gr. og brtt. við hana. Þrátt fyrir þessa undanþágu
er það meginstefna frumvarpsins, að sveitarfélögin hafi sem nánast samstarf við
skattstjórana um framtölin og álagningu útsvara og að þau notfæri sér sem mest
þá þjónustu, sem skattstofurnar geta veitt þeim.

Aðrar brtt. en þær, sem getið hefur verið, þarfnast ekki skýringa.
Við teljum mikinn ávinning að frumvarpinu og mælum með samþykkt þess og

brtt. á þskj. 462.
Alþingi, 23. marz 1962.
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