
Wd, 133. Frumvarp

til laga um b reytin g á lögum  nr. 34, 22. nóv. 1918, um skemtanaskatt.

F lu tn ingsm en n : Jón Þorláksson , Jón Baldvinsson , Jakob M ö lle r

og M agnús Jónsson.

A ftan  v ið  1. gr. laganna bætist ný m álsgrein , svo  h ljóðand i:
K app le íkar og íþróttasýn ingar, sem  áhugam enn e in ir taka þátt i, teljast 

eigi til skem tana sam kvæ m t þessari grein , þótt aðganga sje seld.

G r e i n  a r g e r ð .

Bæjarstjórn Reyk javikur hefir sett reglugerð um skemtanaskatt, samkvæmt 

heim ildinni í lögum um það efni frá 22. nóv. 1918, og er þar talið meðal skatt- 
skyldra skemtana, auk annars: Inn lendar leikfim isýningar og glimur, sýndar 
innanhúss, kappleikar og íþróttasýníngar undir beru lofti, og er skemtanaskattur 

a f þessu ákveðinn 10%  af aðgöngueyri. Það virð íst nú vera alveg samkvæmt til- 

gangi laganna að taka skemtanaskatt a f þessum kappleikum  og iþróttasýningum, 
þegar til þeirra er stofnað í hagnaðarskyni fy rir keppendur, svo og þegar keppend- 
ur ljá sig fy rir kaup til þátttökunnar; þetta á sjer ja fnan stað um þá íþrótta- 

menn, sem reka einhverja iþrótt sem atvinnu (atvinnum enn, professionals).

A lt öðru m áli virðist vera að gegna um þá kappleika, sem þeir íþrótta- 
menn halda, er iðka iþróttir eingöngu til efiingar m anndáð sinni og öðrum  til 
eftirbreytni og hvatningar (áhugam enn, amateurs). 1 lögum iþróttamanna er þess- 

um mönnum alveg bannað að taka við  fje fy rir að iðka eða sýna íþróttir. þegar 
Qeiög slikra iþróttamanna selja aðgöngu að kappleikum  innanfjelags eða sin á 

m illi, eða að iþróttasýningum, sem jafnan eru þá kappleikar um leið, er öllum  
aðgöngueyri varið  eingöngu til viðhalds sjálfri iþróttastarfseminni. T il dæmis má 
nefna, að hjer í R eyk javík  hefir verið kom ið upp íþróttavellinum , til knattspyrnu- 
æfinga, hlaupa og annara úti-iþrótta. A liu r kostnaður v ið  þetta hefir verið greidd- 
ur af aðgöngueyri að iþróttasýningum, en fjárþröng hefir va ld ið  því, að enn fer 
fjarri að völlurinn sje kom inn i það horf, að viðunandi sje. Nú er þátttaka í 
iþróttum orðin  svo almenn meðal yngri manna, að brýn þörf er á að kom a upp 
einu eða tveim ur æfingasvæðum i viðbót, en fjárþröng hamlar. Á siðari árum 
hafa iþróttafjelögÍD útvegað hingað fiokka erlendra iþróttamanna, til að keppa 
við  hjerlend fjelög, og er þetta nauðsynlegt til þess að ná fullkom nun i iþróttum 
b jer og h ið ágætasta ráð til að efla og útbreiða áhuga fyrir þeim, en kostar ærið 
íje, enda er íþróltasam band Reykjavikur, sem heldur uppi iþróttavellinum , nú i 
8000 kr. skuld. Það  er þ v í bert, að íþróttafjelögin  mega m jög illa v ið  því, að 
skertur sje með skattgjaldi aðgöngueyrir þeirra, og að slik skerðing dregur bein- 
lfnis úr þrótti og getu iþróttahreyfingarinnar.



Það verður ekki heldur sjeð, að slika kappleika og íþróltasýningar beri 

að telja til skemtana þeirra, sem lögin heim ila að skattleggja. Lög in  virðast eiga 

v ið  það, þegar skemtun er haldinn í þeim  tilgangi aðallega að íá aðgöngueyri 
frá áhorfendum. En a llir kappleikar ábugamanna eru haldnir fyrst og fremst í 

þvi skyni, að keppendur sjálfir fu llkom ni sig í iþrótt sinni, og tilgangurinn með 

þv í að b jóða áhorfendum er fyrst og fremst sá, að vekja hjá þeim ungu ábuga 
fyrir því að taka sjálfir upp iþróttaiðkanir. Sam kom ur þessar eru því alt annars 

eðlis en venjulegar skemtanir.
Út a f þessu befir risið ágreiningur m illi meiri hluta bæ jarstjórnar Reykja- 

víkur annarsvegar og iþróttafjelaganna i bænum hinsvegar. Borgarstjóri beim tar 

skemtanaskatt a f kappleikum og fþróttasýningum áhugamanna, en fjelögin  telja 
sjer ekki skylt og ekki heldur sanngjarnt að greiða skattinn. Frv. er fram borið 

til að taka fy rir  allan efa um þetta.


