
Nd. 585. Nefndarálit [74. mál]
um frv. til 1. um skattfrelsi heiðursverðlauna.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefur haft frv. til athugunar. Nefndinni hafa borizt tvö erindi varðandi
mál þetta, og eru þau birt sem fylgiskjöl með nefndaráliti þessu.

Nefndarmenn telja þörf á mcð tilliti til nýlegra dæma, að fjármálaráðuneytið
athugi, með hvaða hætti rétt sé að lögbinda undanþágu í þá átt, sem frumvarpið
gerir ráð fyrir, og leggi síðan niðurstöður sínar fyrir næsta reglulegt Alþingi.

:rv&ðtilvísun til þessa leggur nefndin til, að frv. verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 15. apríl 1970.

Matthías Á. Mathiesen,
form., frsm.

Þórarinn Þórarinsson.

Sigurður Ingimundarson, Pálmi Jónsson.
fundaskr.

Lúðvík Jósefsson, Vilhjálmur Hjálmarsson.

Fylgiskjal I.

BANDALAG ÍSLENZKRA LISTAMANNA

Stjórn Bandalags íslenzkra listamanna leyfir sér hér með að senda háttvirtri
fjárhagsnefnd neðri deildar Alþingis cf'tirf'arundi ályktun, sem samþykkt var ein-
róma á nýafstöðnum aðalfundi bandalagsins.

"Aðalfundur Bandalags islenzkra listamanna, haldinn í Reykjavík 16. nóv.
1969, lýsir fyllsta stuðningi við frumvarp Magnúsar Kjartanssonar alþingis-
manns um skattfrelsi heiðurslauna, sem mönnum eru veitt fyrir unnin afrek í
listum eða vísindum."

Virðingarfy lIst,

f. h. Bandalags íslenzkra listamanna,

Hannes Kr. Davíðsson. Ingólfur Kristjánsson.

Til fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis.

Fylgiskjal II.

Til fjárhagsnefndar Alþingis.

Málefni: Verðlaunasjóður Ásu Guðmundsdóttur Wright.

Á síðasta ári barst Vísindafélagi Íslendinga peningagjöf að upphæð $ 20.000.00
frá frú Ásu Guðmundsdóttur Wright, sem er kona íslenzkrar ættar, en erlendur
ríkisborgari. Gjöfinni fylgdi skipulagsskrá, sem gerði ráð fyrir, að stofnaður yrði
verðlaunasjóður. Höfuðstól sjóðsins má ekki skerða, en vexti skal flytja til Íslands
eftir þörfum, og skulu þeir standa undir fjárveitingum og viðurkenningargjöfum
til Íslendinga, sem unnið hafa veigamikið vísindalegt afrek á Íslandi eða fyrir Ísland.

Sjóðsstjórnin er skipuð þremur mönnum og eiga sæti í henni dr. Kristján Eld-
járn, dr. Jóhannes Nordal og undirritaður, sem er formaður.



Sjóðsstjórnin gerir sér grein fyrir því, að verðmæti heiðursverðlaunanna, sem
nú munu nema eitt þúsund bandarískum dollurum, skerðast verulega, verði þau
skattlögð sem aðrar tekjur, og æskir þess, að þau verði undanþegin skatti.

Til stuðnings þeirri umleitan vísast til þess:
að Nóbelsverðlaun Halldórs Laxness voru undanþegin tekjuskatti og útsvari;
að Senningsverðlaunin hlutu sömu meðferð á síðasta Alþingi;
að rektor Háskólans, Magnús Már Lárusson, fær væntanlega einnig undanþágu

skatts fyrir þau heiðursverðlaun. sem honum voru veitt og kennd eru við
Heinrich Steffen.

Athygli skal vakin á því, að heiðursverðlaun Ásu Guðmundsdóttur Wright
verða væntanlega veitt árlega. Raunverulega er um erlenda fjárveitingu að ræða,
sem að því leyti er hliðstæð fyrrnefndum dæmum, enda þótt tilnefningin sé fram-
kvæmd af íslenzkum aðilum.

Þess er góðfúslega vænzt, að hið háa Alþingi beiti sér fyrir því, að heiðursverð-
laun Ásu Guðmundsdóttur Wright njóti skattfrelsis.

Virðingarfyllst,

Sturla Friðriksson,
formaður sjóðsstjórnar.


