
305. Nefndarálit
nn& (ram varp til laga nm  tekjnskatt og eignarskatt.

F rá  m inni hl. fjárhagsnefndar.
Ég er andvignr frnm varpi þessn að þvi leyti, er það fer í bága við frv. 

til 1. nm tekjnskatt og eignarskatt, er þm. lsaf. (HG) flytnr og einnig liggnr 
fyrir nefndinni. Það frnm varp álit ég yfirleitt betur sam ið frá skattfræðilegn 
sjónarm iði og fyllra og þvi betnr fallið til þess að vera nndirstaða til nm ræ ðna 
og, ef þórf þykir, breytinga. Þótl meiri hl. nefndarinnar fallist á þetta að nokkrn 
leyti, með þvi að taka npp ým sar breytingar við þetta frv. ú r hinu, þá ern þó 
þæ r breytingarnar enn fleiri, er nanðsyn ræki til að bæta við, t. d. nm innheim tn 
skattsins, dráttarvexti, fresti i Reykjavlk, fram talsskyldn, sam ningu skattsk rár o. fl.

Meirl hl. nefndarinnar hefir gert þá breytingn á frnm varpinn, að einnngis 
helm ingnr úrSvars og tekju- og eignarskatts sknli teljast skattskyldar tekjnr, og 
einn nefndarm áðnr (S E ) jafnfram t komið með brtt. nm , að allt ú tsvar og 
tekjn- og eignaflkattnr sknli dragast frá skattskyldam  tekjnm . Flntningsm enn 
gerðn ráð fyrir, að hæ kknn sú á skattinnm , er leiddi af þvf, að útsvör og tekjn- 
og eignarskattnrinn væri ekki frádráttarhæ ft, m nndi bæta fyrir rikissjóðnnm  þá 
rýrnnn skattsins, er leiddi af hæ kknn persónnfridráttarins. E n  nái þessi brtt. 
meirí hl., hvað þá heldnr brtt. þm. Dal. (SE), fram að ganga, hlý tor skattnpp- 
hæðin til ríkissjóðsins að læ kka vernlega frá þvi, sem nú er, eða með óðrnm  
orðnm , ef gjöld rikissjóðs haldast óbreytt, stefnir þetta beint ,að hæ kknn tolla. 
Slika stefnn tel ég mjóg hættnlega og fjarri ölln réttn, þar sem þessi skattnr 
befir nndanfarið ekki nnm ið nema 11— 12°/o af skatttekjnm  rikissjóðs.

t*á álit ég eiunig óhæft það fyrirkom nlag tekjnskattsins nm hlntafélðg, 
sem nú gildir og meiri hl. nefndarinnar heldnr óbreyttn. Það skapar mikil for- 
réttindi fyrir hlntafélðg þan, er nú  þegar hafa safnað sér m iklu hlutafé og vara- 
sjóði á kostnað hinna sm ærri félaga, sem ern að anka hlntafé sitt og safna sér 
varasjóðnm . Tel ég m ikln réttara, eins og er i frv. þm. lsaf. (HG), að sami 
skattnr gildi nm  hlntafélögin eins og einstaklinga af söm n skattskyldum  tekjnm, 
en m ism nunrinn milli félaganna og einstaklinganna komi aðeins fram í m ism nn- 
andi frádráttarreglnm .

Meiri hl. nefndarinnar já tar, að með frv. þm. ísaf. aværi að visn séð 
betnr fyrir tekjnþörfnm  rikissjóðs«, en heldur þvi hinsvegar íram , að ssveitar- 
og bæjarsjóðir stæðn þá tekjnsneyddir eftir með jafnstóran hln ta af útgjöldum til 
opinberra þarfa og áðnr«. Nægir til þess að sýna, hversn fjarri réttu máli þetta 
er, að benda á 57. gr. i frv. þm. ísaf., þar sem beim ild er fyrir sveitar- og bæ jar- 
sjóði að taka 50ð/o álag á tekjuskattinn og fá þriðjnng eignarskattsins, sem þá 
innheim tist þeim að kostnaðarlansn. Gjaldgeta þjóðarinnar m innkar ekkert við 
það, þótt breytt sé nm tekjustofna. Með frnm vöipum  þm . ísaf. er aö visn meiri 
tekna afldð með beinum  sköltnm , tekjn- og eignarskatti og fasteignaskatti, heldur 
en með frnm varpi 1. þm. N.-M. (HStef) og 1. þm. Skagf. (MG), en hins- 
vegar nem nr lækknn tolla eftir tillögnm hans m nn m eira en hæ kknninni nem nr.



Rikissjóður fær jafnt. Gjaldgeta alm ennings til sveitar- og bæjarsjóða getnr því 
ekki m innkað. Hjá allri alþýðn m anna eykst gjaldgetan vernlega vegna þess, 
hversn þungbærir tollarn ir á nanðsynjavörnm  ern nú fyrir efnalitið fólk. Með 
réttn  m á segja, að þótt skattafyrirkom nlag það, sem fram  kem nr í tillögnm þm. 
lsaf., komi meira við efnam ennina en tillögnr 1. þm . N.-M. og 1. þm. Skagf., þá 
m innki gjaldabyrðin þó yfirleitt, vegna þess að verzinnarálagningin á þeim hlnta 
tollanna. sem n iðnr fellur, hverfnr.

Ég álít, að það sé varla óm aksins vert að semja upp skattalögin fyrir 
svo smávægilegar breytingar, sem meiri hl. nefndarinnar vill láta ganga fram, 
og legg þvi til. að frnm varpið sé fellt.

Það, sem ég áiit aðalatriðið i þessnm m álum , er, að kröfnr þ jóðarinnar 
nm réttiátara skattafyrirkom nlag nái fram að ganga, og m nn ég þvl leggja með 
þvi, að frv. þm. ísaf. nái fram  að ganga, ef h itt fær ekki byr í þinginn.

Alþingi, 18. m arz 1930.
Héðinn Valdimarsson.


