
11. F ram v arp

til laga um úrskurði i útsvarsm álnm  o. fl.

(Lagt fyrir Alþingi 1925).

1. gr.
Nú er gjaldandi útsvarsskyldur i hreppsfjelagi eða kaupstað, án þess 

að hann eigi þar lögheimili, og er honum  þá heimilt að skjóta úrskurði sýslu- 
nefndar, bæjarstjórnar eða yfirskattanefndar um fjárhæð útsvarsins til atvinnu- 
m álaráðherra, nem a hann sje búsettur i sam a sýslufjelagi og sýslunefnd sú, er 
úrskurð hefir lagt á málið. Málskot skal fram fara áður 8 vikur eru liðnar frá 
úrskurði sýslunefndar, bæ jarstjórnar eða yfirskattaneíndar.

2. gr.
Pegar m álum , sem um  er ræ tt í 1. gr., er skotið tii atvinnum álaráð- 

herra, ber hreppsnefnd eða niðurjöfnunarnefnd, þar sem útsvörunum  er jafn- 
að á kæranda, að láta i tje allar skýrslur um álagninguna, sem unt er og um 
er beðið. Hið sam a er um  sýslunefnd, bæjarstjórn eða yfirskattanefnd, sem 
úrskurð hefir felt um málið.

3. gr.
Urskurður atvinnum álaráðherra um  fjárhæð útsvarsins er fullnað- 

arúrskurður.

4. gr.
Þegar útsvar er lagt á sama gjaldanda á fleiri stöðum en einum, mega 

útsvórin samanlögð ekki fara fram ú r þvi, sem útsvarið m undi hafa orðið á 
þeim stað, sem það hefði orðið hæst, ef á einum stað hefði verið á lagt.

5. gr.
Nú er gjaldandi útsvarsskyldur á tveim stöðum, bæði þar sem hann 

rekur atvinnu og þar sem hann á lögheimili, og má þá það sveitar- eða bæj- 
arfjeiag, sem atvinna er rekin i, ekki að jafnaði leggja á nem a ’/* hluta þeirra 
tekna, sem þar er aflað, en á lögheimili gjaldanda m á leggja á allar aðrar 
tekjur hans og eignir.

6. gr.
Nú er svo ástatl um gjaldanda, sem í 5. gr. segir, að því undanskildu, 

að hann rekur atvinnu i tveim eða fleiri bæjarfjelögum eða sveitarfjelögum, 
og m á þá ekki að jafnaði i hvorugu eða neinu þeirra leggja útsvar á meira 
en */# hluta þeirra tekna, sem aflað er i hvoru eða hverju þeirra, en hinn 
hlutinn er útsvarsskyldur þar, sem lögheimili er.



Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .

Það er nú orðið altitt, að sami maður, fjelag eða stofnun verður að 
greiða útsvar á fleiri stöðum en einum, og er það eðlileg afleiðing af vaxandi 
atvinnu- og viðskiftalífi. En yfir þvi hefir oft verið kvartað, að þegar útsvars- 
greiðsla fer fram á fleiri stöðum en einum, verði gjaldendur hart úti, vegna þess 
að hreppsnefndir og niðurjöfnunarnefndir láti sjer ekki eins ant um að sýna 
utanbæjar- eða utansveitarm önnum  fulla sanngirni og innanbæjar- eða innan- 
sveitarmönnum. Því verður ekki heldur neitað, að finna má ým s dæmi, er 
sýna, að gjaldþegnum úr öðrum  um dæm um  hefir verið gert að greiða meira 
en góðu hófi gegnir, og er ekki ólíklegt, að ókunnugleiki um  efnahag gjald- 
anda hafi þar ráðið nokkru um. Ennfrem ur hafa verið raddir uppi um það, 
að nauðsyn væri á að heimila með lögum að skjóta úrskurðum  sýslunefnda 
og bæjarstjórna um  útsvar utanbæjarm anna eða utansýslum anna til einhvers 
stjórnarvalds, sem ekki yrði álitið, að hafa m undi tilhneigingu til að halda frek- 
ar fram rjetti annars aðilja. Hingað til hefir það verið svo, að bæjarstjórnir 
hafa felt endanlegan úrskurð um  útsvör utanbæ jarm anna og sýslunefndir um 
útsvör utansýslum anna. Þetta hefir ekki þótt tryggilegt, enda er nú, að þvi er 
Reykjavik snertir, ráðin bót á þessu með lögum nr. 36, 4. jún í t924, á þann 
veg, að úrskurðum  bæjarstjórnar i útsvarsmálum má skjóla til yfirskattanefndar.

í  frv. þessu er stungið upp á, að úrskurðum  sýslunefnda, bæjarstjórna 
og yfirskattanefndar megi skjóta til atvinnum álaráðherra, og virðist það tiltæki- 
legast, þar sem vjer höfum enga landsyfirskattanefnd. Tilgangur frv. er ekki 
að breyta í neinu takm örkunum  milli dómsvalds og umboðsvalds i þessum 
málum, og umboðsvaldið úrskurðar þvi framvegis eins og hingað til aðeins 
um fjárhæð útsvara, en útsvarsskyldan sjálf er dómstólamál. Ennfrem ur hefir 
ekki þótt næg ástæða til að leyfa að skjóta áfram úrskurðum  sýslunefnda, 
bæjarstjórna eða yfirskattanefndar, þegar í hlut eiga innanbæjar- eða innan- 
sýslumenn, því að i þeim m álum  verður að álita, að næg vernd liggi i hinu 
úrskurðanda valdi.

Um 1. gr.
Um hana nægir að vfsa til hinna alm ennu athugasemda, með þeirri 

viðbót, að ekki hefir þótt næg ástæða til að banna utanbæjarm önnum , sem 
útsvar eiga að greiða i Reykjavik, að skjóta úrskurði yfirskattanefndar til at- 
vinnum álaráðherra. Til mála hefði einnig getað komið að leyfa kæréndum  
að velja milli málskots til ráðherra eða yfirskattanefndar.



Það er auðsælt, að atvinnum álaráðuneytið getur ekki skorið úr ágrein- 
ingi um  fjárhæð útsvars, nema l'yrir iiggi allnákvæm ar skýrslur um, hvaða 
reglum hafi verið fylgt um niðurjöfnun á hverjum stað, og verður að álita, 
að slíkar skýrslur sje hverri niðurjöfnunarnel'nd og hreppsnefnd unt að gefa. 
Nánari reglur um þetta er varla hægl að gefa, þvi að sitt á við i hverju máli.

Um 3. gr.
Hún gefur ekki tilefni til athugasemda.

Um 4. gr.
Heimildin til þess að leggja útsvar á sama gjaldanda á fleiri stöðum 

en einum hlýtur að byggjast á þvi, að sanngjart sje, að fleiri en eitt bæjar- 
eða sveitarfjelag njóti tekna af atvinnu eða eign þessa gjaldanda, en vitaskuld 
á gjaldandinn ekki að verða harðar úti vegna þessa, og regla gr. er þvi full- 
ströng i hans garð, en naum ast unt að finna aðra sanngjarnari leið.

Um 5. gr.
Það hefir verið vikið að þvi hjer áður, að sveitar- og bæjarstjórnir hafi 

stundum  lagt nokkuð freklega á utanhjeiaðsm enn, og þykir þvi ástæða til að 
sctja nokkrar skorður i þessu efni. Frá sanngirninnar sjónarmiði verður ekki 
sjeð, að neitt bæjarfjelag eða sveitarfjelag geti átt heimtingu á tekjum af at- 
vinnu manna, sem eru búsettir annarsslaðar, nema af ágóða þeirrar atvinnu 
sem rekin er í því bygðarlagi. En um það má deila, hvort t. d. sá maður, sem 
befir alla atvinnu sína i öðru sveit rf|elagi en þar sem hann er heimilisfastur, 
skuli greiða af öllum atvinnuarðinum  á atvinnustaðnum . Hjer er stungið upp 
á, að útsvarinu sje skilt milli atvinnustaðar og heimilis i hlutfallinu 2 : 1.

Það er vitaskuld, að oft getur það orkað tvimælis, hvar tekna er aflað, 
en ef ágreiningur ris um það, verður það að sæta úrskurði sem önnur vafa- 
atriði, þvi að alinenna reglu um þetta er tæpast hægt að gefa.

Með því að svo getur farið, að atvinna gefi engan arð, þótt hún í raun 
og veru sje útsvarsskyld, hefir þótt varlegra að orða gr. þannig, að »að jafn- 
aði« megi ekki leggja á nem a */s tekna utansveitarm anna. Með þessu er átt 
við, að frá þessu megi vikja, þegar sjerstaklega stendur á, t. d. ef atvinna 
gengur sjerstaklega illa á útsvarsstaðnum eitthvert ár og hlutaðeigandi sveitar- 
ljelag kemst ekki af nema jafna niður útsvörum  á fyrirtæki, sem jafnvel hafa 
ekki borið sig fjárhagslega.

Um 6. gr.
Vísast til aths. við næstu gr. á undan.

Um 7. gr.
Gefur ekki tilefni til athugasemda.

Um 2. gr.


