
Nd. 69. Frumvarp til laga [64. mál]
um breyting á lögum nr. 51 10. júní 1964, um tekjustofna sveitarfélaga.

Flm.: Karvel Pálmason.

1. gr.
20. gr. laganna orðist svo:
Félagsmálaráðuneytið annast úthlutun framlaga .Jöfnunarsjóðs til sveitarfélag-

anna samkvæmt ákvæðum þessarar greinar.
Fjórðungur landsútsvara, sem til falla í hverju sveitarfélagi, skal koma í hlut

þess. Þremur fjórðu hlutum landsútsvara ásamt söluskatti, samkvæmt 16. gr. a, skal
skipt á milli sveitarfélaganna þannig, að fyrst skal úthluta til hvers sveitarfélags fé,
er svari til þess, sem útsvör þess verða lægri en þau ella hefðu orðið vegna sérstaks
frádráttar sjómanna samkvæmt 14. gr. laga um tekju- og eignarskatt. Því, sem þá
er eftir, skal skipta milli sveitarfélaganna í réttu hlutfalli við íbúatölu hvers sveitar-
félags hinn 1. desember árið á undan, þó þannig, að ekkert sveitarfélag fái hærra
framlag en nemi 60% af samanlögðum fasteigna sköttum, aðstöðugjöldum og útsvör-
um gjaldársins, sbr. þó 15. gr. d.

Fé því, sem ekki verður úthlutað vegna ákvæðisins um 60% hámarkið, skal varið
til þess að greiða þann kostnað, sem fellur á Jöfnunarsjóð samkvæmt ákvæðum
15. gr.

Við úthlutun framlaga samkvæmt grein þessari er ráðherra heimilt að halda
eftir 1% af tekjum sjóðsins til þess að mæta þörfum sveitarfélaganna samkvæmt
15. gr., unz sjóðurinn nemur allt að kr. 5000000.00.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1972.

Greinargerð.

Fiskveiðar eru aðalatvinnuvegur þjóðarinnar og sá langmikilvægasti fyrir þjóðar-
búið. Jafnframt eru fiskveiðar einn erfiðasti og hættulegasti atvinnuvegur, sem
menn stunda. því hefur löggjafarvaldinu þótt nauðsyn bera til þess að veita sjó-
mönnum sérstök skattfríðindi umfram aðrar stéttir, og telur flutningsmaður, að þau
fríðindi hafi verið eðlileg. Nú er það hins vegar svo, að skattfríðindi sjómanna
skipta sveitarfélög mjög mismunandi miklu máli. Sveitarfélög, þar sem engir sjó-
menn eru búsettir, missa einskis í útsvörum vegna þessa frádráttar, en sveitarfélög,
þar sem meginhluti íbúanna er sjómenn, missa verulegar tekjur vegna þessa.

Með frumvarpi þessu er lagt til, að jöfnuður verði gerður hér á, þannig að hinn
sérstaki sjómannafrádráttur sé borinn af þjóðarheildinni án tillits til atvinnuskipt-
ingar í hverju sveitarfélagi. Lagt er til, að hverju einstöku sveitarfélagi verði bætt
úr .Jöfnunarsjóði sveitarfélaga það tekjutap, sem það verður fyrir vegna þessa frá-
dráttar, áður en framlagi hans til sveitarfélaganna er skipt milli þeirra í hlutfalli
við íbúafjölda. Hér virðist vera um sanngirnismál að ræða, þar sem ekki er auðvelt
að færa fyrir því rök, að rétt sé, að einstök sveitarfélög búi við mun rýrari tekju-
stofna en önnur vegna þess, að íbúar þeirra eru að meginhluta sjómenn. Rétt þykir
einnig að benda á, að með núgildandi lagaákvæðum um þetta efni er sjómannafrá-
drátturinn frá útsvari að verulegu leyti borinn uppi af sjómönnunum sjálfum,
einkum í þeim sveitarfélögum, þar sem mikill hluti íbúanna er sjómenn, þar sem
minni tekjur sveitarfélagsins af útsvöruni koma þá fram í minni þjónustu sveitar-
félagsins við íbúana, sjómennina, sem veita átti sérstök hlunnindi vegna sinna starfa.


