
Nd. 493. Nefndarálit [178. mál]
um frv. til 1. um tekjustofna sveitarfélaga.

Frá 1. minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Á þeim skamma tíma, sem liðinn er, síðan málinu var vísað til heilbrigðis-
og félagsmálanefndar, hafa verið haldnir um það margir fundir, og mætti Hjálmar
Vilhjálmsson ráðuneytisstjóri, er var formaður milliþinganefndar þeirrar, er frum-
varpið samdi, á flestum fundum nefndarinnar og veitti ýmiss konar gagnlegar
upplýsingar.

Meðan nefndin starfaði að málinu, bárust henni erindi frá Landssambandi
íslenzkra útvegsmanna, Félagi síldarsaltenda á Norður- og Austurlandi, stjórn
samtaka kaupstaðanna á Vestur-, Norður- og Austurlandi, Skattstjórafélagi íslands
og frá bæjarstjóranum á Siglufirði. Einnig ræddu nokkrir þessara aðila við nefnd-
ina og rökstuddu nánar mótmæli sín, athugasemdir og breytingartillögur við
frumvarpið.

Landssamband íslenzkra útvegsmanna mótmælir harðlega aðstöðugjaldinu og
telur grundvöll þess, samanlögð útgjöld fyrirtækja, mjög ranglátari. Telur Lands-
sambandið veltuútsvarið útgerðinni jafnvel hagstæðara en þessi nýi skattstofn, sem
hlotið hefur heitið aðstöðugjald.

Félag sildarsaltenda á Norður- og Austurlandi er einnig mjög andvígt að-
stöðugjaldinu.

Stjórn kaupstaðasamtakanna bar fram allmargar breytingartillögur við frum-
varpið, þar á meðal til takmörkunar á aðstöðugjaldinu.

Bæjarstjórinn á Siglufirði vekur athygli á því, að Siglufjörður muni verða
fyrir alltilfinnanlegum tekjumissi, ef frumvarpið verði að lögum óbreytt. Er þessu
að vonum harðlega mótmælt, þar sem um er að ræða frumvarp til laga um aukna
tekjustofna fyrir sveitarfélögin. Hið sama mun þó einnig verða upp á teningnum
gagnvart nokkrum öðrum sveitarfélögum, svo sem Njarðvíkurhreppi, Raufarhöfn
og Seyðisfirði og e. t. v. einhverjum fleiri.

Ekki varð heilbrigðis- og félagsmálanefnd sammála um afgreiðslu frumvarps-
ins. Á lokafundi nefndarinnar um málið gat ég ekki mætt sökum sjúkleika. Tel
ég þó breytingartillögur meiri hlutans á þskj. 462 flestar vera til bóta og sumar
til nokkurra lagfæringa á frumvarpinu. - Fjórðu ti1Iögunni, um niðurfellingu
51. gr. frumvarpsins, er ég þó algerlega andvígur.

Svo sem kunnugt er, er atvinnurekendum nú gert að skyldu, ef krafizt er,
að halda eftir andvirði opinberra gjalda af kaupi launþega og standa ríki eða
sveitarfélagi skil á greiðslu gjaldanna. t 51. gr. frumvarpsins er á hliðstæðan hátt
til þess ætl azt, að sölusambönd og slíkir aðilar, er annast sölumeðferð vara fyrir
framleiðendur, skuli, ef krafizt er, halda eftir útsvari og aðstöðugjaldi framleið-
anda eða seljanda vöru og standa skil á hinum vangreiddu gjöldum til sveitarsjóðs.



Þetta ákvæði mundi mjög auðvelda innheimtu sveitargjalda hjá framleiðendum
og ýmsum öðrum, og vil ég því, að þetta ákvæði frumvarpsins haldist. Hins vegar
legg ég til, að ákveða megi með reglugerð þóknun til atvinnurekenda fyrir slikar
skyldur, sem á þá verða lagðar með frumvarpinu.

Legg ég til, að miklu gagngerðari breytingar verði gerðar á frumvarpinu en
felast í hinum fáu og veigalitlu tillögum meiri hlutans. - Eru breytingartillögur
mínar birtar á sérstöku þingskjali.

Um þær mundir, sem þetta frumvarp getur orðið að lögum, verða flest hin
stærri sveitarfélög búin að ganga frá fjárhagsáætlun sinni fyrir árið 1962 og hafa
þá þegar ákveðið heildarupphæð útsvaranna. Auk þess er það viðurkennt, að breyt-
ing sú, sem í frumvarpinu er áformuð í sambandi við skaUayfirvöldin, verði ekki
komin til framkvæmda svo snemma á árinu 1962, að hin nýju skattayfirvöld geti
annazt álagningu aðstöðugjalds og útsvara á þessu ári með þeim hætti, sem ráðgert
er í frumvarpinu.

Með tilliti til þessa hvors tveggja svo og hins, hversu þýðingarmikið mál hér
er á ferðinni fyrir sveitarfélögin, þar sem um er að ræða grundvöll tekjuöflunar
þeirra, hefði verið eðlilegast, að frumvarpið hefði nú verið sent til umsagnar sveit-
arstjórnum og lokaafgreiðslu þess frestað til næsta þings, er umsagnir sveitar-
stjórnanna hefðu borizt. - Á þessa eðlilegu málsmeðferð hefur stjórnarliðið ekki
viljað fallast, heldur hefur afgreiðsla málsins verið knúin fram á mjög skömmum
tíma, svo að tæpast hefur gefizt tóm til að athuga þennan mikla lagabálk svo
vandlega sem æskilegt hefði verið.

Meginefni breytingartillagna minna er í skemmstu máli það, sem nú skal greina:
Aðstöðugjaldið verði, að Því er útgerðar- og fiskiðnaðarfyrirtæki varðar, aldrei

miðað við hærri rekstrarútgjöld en brúttótekjum rekstrarins nemi. - Þá er og
lagt til, að aðstöðugjaldið verði ekki frádráttarbært.

Lagt er til, að heimilað sé að leggja hæsta aðstöðugjald á skartgripaverzlanir,
sælgætissölur, kvikmyndahús í einkarekstri. blómaverzlanir og lyfjabúðir.
í tillögum minum er gert ráð fyrir, að landsútsvör verði lögð á miklu fleiri

aðila en í frumvarpinu segir, eða yfirleitt á hvers konar fyrirtæki og stofnanir,
sem reka starfsemi, er nær til landsins alls, svo sem olíufélög, skipafélög, bankar,
tryggingarfélög, heildsölufyrirtæki, útflutnings samtök, verzlunarstofnanir ríkisins,
Sementsverksmiðjan, Áburðarverksmiðjan, Landssmiðjan, Ríkisprentsmiðjan Guten-
berg og þau fyrirtæki önnur, sem félagsmálaráðuneytið úrskurðar, að eðli málsins
samkvæmt falli undir þessi ákvæði.

Samkvæmt þessu yrðu landsútsvörin miklu þýðingarmeiri gjaldstofn fyrir
sveitarfélögin en frumvarpið gerir ráð fyrir. Þau mundu og samkvæmt tillögum mín-
um skiptast allnokkuð öðruvísi á sveitarfélögin en til er ætl azt í frumvarpinu, eða
nánar til tekið í réttu hlutfalli við íbúatölu sveitarfélaganna.

Hér er einnig lagt til, að landsútsvarið verði á lagt eftir sömu reglum og lög
ákveða hverju sinni um álagningu útsvara á fyrirtæki.

~g legg til, að öll skipting útsvara milli sveitarfélaga falli niður. Slík skipting
er í flestum tilfellum óeðlileg, stundum með öllu ranglát, en því fyrirkomulagi
fylgir alltaf mikil skriffinnska og vafstur.

Þá er það ein af meginbreytingartillögum mínum við frumvarpið, að útsvar
á einstaklinga verði eigi lagt á lægri hreinar tekjur en 30000 kr. í stað 15 þús. kr.
í frumvarpinu. Er hér þó vissulega staðnæmzt við lægri upphæð en æskilegt hefði
verið. Útsvarsstiganum er Í tillögum mínum breytt í samræmi við þessa breytingu
lágmarksteknanna. - Þá er útsvarsfrádráttur vegna mikillar ómegðar hækkaður
nokkuð í tillögum mínum frá því, sem ákveðið er í frumvarpinu.

D-liður V. kafla frumvarpsins, þ. e. um álagningu útsvaranna og verkaskipt-
ingu milli svonefndra framtalsnefnda og skattstjóranna, legg ég til að falli niður,
en um álagningu útsvara gildi áfram þau lagaákvæði, sem nú eru í lögum.

~g óttast, að sú dreifing ábyrgðar, sem leiða mundi samkv. frumvarpinu af



verkaskiptingu skattstjóra og framtalsnefnda, mundi reynast óheppileg, ef til
ágreinings kæmi vegna útsvarsálagníngarinnar. Þá tel ég störf framtalsnefnda lítt
framkvæmarileg með þeim hætti, sem ráð er fyrir gert í frumvarpinu. Einnig má
telja víst, að skattstjóraembæUin með umboðsmönnum þeirra Í hverju sveitar-
félagi og fjölmennu starfsliði verði mjög dýr í framkvæmd. Er fásinna hin mesta
að tala um sparnað í sambandi við hina fyrirhuguðu skipan skattstjóraembættanna.
Einnig er meira en vafasamt, hversu starfhæft það skipulag mundi reynast á ýms-
um stöðum á landinu.

Breytingartillögur mínar við frumvarpið taka til ýmissa fleiri atriða en hér
hafa verið nefnd, en fyrir þeim verður gerð nánari grein Í framsögu.

Eins og frumvarpið er úr garði gert, er vandséð, hversu mikinn tekjuauka
sveitarfélögin fengju yfirleitt við samþykkt þess. Það yrði nokkuð sitt á hvað.
Eins og fyrr segir, mundu nokkur sveitarfélög beinlínis verða fyrir tekjuskerðingu
við lögfestingu þess, en þó skal játað, að hin eru fleiri, sem af því fengju eitthvað
auknar tekjur, ef allar heimildir þess eru notaðar.

Samkvæmt frumvarpinu er það einungis hinn óverulegi vísir til landsútsvars,
sem talizt getur nýr tekjustofn. Sveitarfélögin hafa haft fulla heimild til að leggja
á fasteignaskatt. Aðstöðugjaldið kemur Í stað veltuútsvaranna og má raunar heita
aðeins nýtt nafn á þeim tekjustofni. Eðlismunur á veltuútsvari og aðstöðugjaldi
er ekki verulegur. Hér hefur því orðið minna úr en ýmsir forráðamenn sveitar-
félaganna gerðu sér vonir um í sambandi við að bæta úr fjárhagsvanda sveitar-
félaganna með útvegun nýrra tekjustofna. Má þVÍ búast við, að margur sveitar-
stjórnarmaðurinn, sem vonaraugum hefur litið til þessa frumvarps, verði fyrir
nokkrum vonbrigðum, er það kemur til framkvæmda, ef að lögum verður óbreytt.

Nokkur ákvæði frumvarpsins eru þó til hóta frá gildandi löggjöf. Má þar eink-
um tilnefna þá breytingu, að nú verður einn útsvarsstigi fyrir landið allt í stað
þess ógeðf'ellda fyrirkomulags, að lögfestur var 1960 sérstakur útsvarsstigi fyrir
hreppsfélögin, annar fyrir kaupstaðina og sá þriðji fyrir Reykjavík.

Breytingartillögur mínar við frumvarpið snerta sumar grundvallarákvæði þess,
svo sem tillögurnar um aðstöðugjaldið, landsútsvarið, skattstígann og um álagn-
ingu útsvaranna. Legg ég mikla áherzlu á, að þær fáist samþykktar, og tel, að það
væri til mikilla bóta.

Vel er hugsanlegt, að heildarsamkomulag kynni að hafa fengizt í heilbrigðis-
og félagsmálanefnd fyrir einhverjum af breytingartillögum mínum, en úr því hefur
enn ekki fengizt skorið, þar sem svo mikið kapp var á það lagt af meiri hlutanum
að ljúka afgreiðslu málsins í nefndinni, að hún var klofin, án þess að þess gæfist
kostur að bera ráð sín saman um lokaafgreiðslu málsins á fullskipuðum nefndar-
fundi. svo sem fyrr er frá sagt.

Alþingi, 26. marz 1962.

Hannibal Valdimarsson.


