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Nedenstaaende Lovforslag m. v. er et nogenlunde

ordret Aftryk af de i 1901 udarbejdede og dengang som
Manuskript trykte Udkast.

Idet jeg efter Opfordring fra mange Sider paany
udgiver disse Lovforslag og Planer, væsentlig som

Grundlag for et Foredrag ved det forestaaende Henry
George-Stævne i Høng den 17.-19. September, ønsker

jeg at bemærke, at der senere vil fremkomme en udfør
!igere Motivering end de kortfattede "Grundtræk", som
her ledsage Forslagene, og at den siden disses første Ud
givelse fremkomne betydelige Ændring i dansk Skattelov

givning bliver uden særlig Indflydelse paa de her frem

satte Lovforslags Tekst. Derimod vil "Finansplanen" være
at omarbejde efter de nu stedfindende Skatteforhold, saa

snart disses endelige Resultater foreligge med større Sik
kerhed end i Øjeblikket er Tilfældet. Planens Skema
giver imidlertid ogsaa i. den her optrykte Skikkelse en
brugelig Oversigt over en Skatteomlægning som den fore

slaaede.

Høng-, den 14. September 1906.
Forf.

•



A. Udkast til

Skattelov for Danmark.

I. Maalet.
§ ]. Ingen er pliotig at udrede kat, ';): Bidrag til almene For

nødenheder, medmindre Skatten ud kriye efter Reglerne i denne Lov.

§ 2. Hvad der henhører til almene Fornødenheder fast ættes
alene af de lodig valote almene fyndigheder indenfor Græn erne
af dere Omraade.

§ 3. Erlæg'gelse af kat kan herefter ikke knyttes til nogen
Art af Indførsel eller Udførsel af Varer, til Udøvelse af Arbejde,
Handel eller anden Virksomhed, til Arvs eller Gaves Modtagel e, til
Dokumenters Oprettelse, Be iddel e eller Brug, til Bygning'er Op
forelse, eller til Besiddelse eller Brug' af Bygninger, faskiner, Værdi
papirer eller andet Løsøre af hvad Art nævnes kan; thi ethvl\rt
lovligt Arbejde og' Forbrug skal være fuldstændig skattefrit .for enhver.

§ 4. Bestaaende Afgifter for Brug'en af Jernbane, Postvæsen,
Skoler, Møntvæsen, Embedsværk eller andre almene Indretninger,
maa herefter ikke forhøje, men skulle efterhaanden søges nedsatte
til ikke over, hyad der dækker Almenhedens Udgift til den løbende
Drift deraf - ikke derimod nAnlægsrente".

§ 5. Ret til Skatteoppebør el kan fremtidig ikke overdrages
Private, og Saadanne kunne ikke ved Privilegier, Toldforan talt
ninger, Concessioner eller ad andre Omveje tillægges Ret til hos
Befolkningen at opkræve - dulgt eller som aaben Tillægspris 
nogen Forbrugsskat, Monopolafgift eller anden indirekte Ydelse.

§ 6. Skatten be temmes om Regel til en direkte Pellgeyddse.
Kun hvor denne Form eftrr Forholdet Natur er uanvendelig', kan,
efter lig'elige Lovregler, ud krives Arbejdsydel er af Enkeltrnand til
almen Tjeneste (Værnepligt, Brandvæ en, Vagthold, Sneka tning o.
des!.), men da kun mod fuldstændig og' ligelig udregnet Pengevederlag
til drn, der har ydet Arbejdet.

Hen'ed ændres ikke Enhvers PIiO't til efter gældende og lige
lige Regler at modtage saadanne Tillidsposter og Olnbud hverv, om
("fler Lov og Sædvane ere ulønnede.

§ 7. Skat i Penge kai alene yde direkte til Skatteyderens
Kommunekasse og mod Kvittering.

§ 8. Den Enkeltes attepligt bliver alene at udregne i For-
hold til den Grundværdi (jfr. § 13), som han ved den gældende bor
gOQl'lig'e Lovgivning er sikkret Fortrin retten til fremfor Andre.

II. Midlet.
§ 9. Statens FOl'llødenhedel' ifølge de aarlige Finanslove ud

redes af og ved Fordeling mellem amtlige Landets Købstad- og
Sognekommuner i Forhold til disses Indbygogerantal ved sidste of·
fentliggjorte Folketælling saalede, at hver Mand, Kvinde og Barn
medregnes til det Tal, hvorefter den enkelte Hjemstedkommunes
Andel j denne Statsskat bestemmes.

(ÆndMngsforslag af P. B.: Fordelingen mellem Kommunerne sker i Forhold
til disses samlede Grundværdi efter § 12.)
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§ 10. Amtsraadslcredsenes Fornødenheder ifølge gældende Love
og' de am'lig'e Overslag udredes under avn af Amtsslcat af og ved
Fordeling mellem samtlige Amtsraadet underlagte Sognekommuner
i Forhold til deres Indbyggertal, beregnet som for Statsskatten be
stemt. (Ændringsforslag af P. B.: Som til § 9.)

§ 11. Saavel Statsskåt som Amtsskat udredes af de vedkom
mende Kommunekasser efter forud sket Kundgørelse med II. i hvert
Fjerding'aars sidste Maaned.

Undlades rettidig' Betaling' sættes vedkommende Kommune paa
dens egen Bekostning under Amtmandens Enestyre, idet Kommunens
valgte Styrelse træder tilbage, indtil Skattebeløbet med lovlige Renter
og Omkostninger skadeslø,t er indbetalt.

§ 12. Den enkelte Købstad- elle.r Sognelcommunes Fornøden
heder efter gældende Love og det aarlige Overslag - hvorpaa op
tages den Kommunen som Helhed paalignede Statsskat og (for Sog'
nenes Vedkommende) Amtsskat - udrecles under Navn af Grundslcat
ved Fordeling mellem samtlig'e indenfor Kommunens Grænser lig
gende Jordlodder i Forhold til hvert enkelt Jordstykkes Grundvæ7'di
ved Begyndelsen af Skatteaaret (Kalenderaaret).

Ved lignende Fordeling kan i Aarets Løb udskrives en For
højelse i den fastsatte Grundskat til Dækning' af senere kundgjorte
Forhøjelser i Statsskat og Amtsskat.

§ 13. Til Grundværdi henregnes alene saadanne Jordværdier,
der ikke skyldes Enkeltmand, Arbejde, men el' Naturens eller Sam
fundets Værk, altsaa:

a) nNaturværdi" c: Jordloddens naturlige Rigdomme af Mineralier
og Grundkræfter, medmindre de alt ere udskilte fra det natur
Iig'e Leje og' tagne i Brug ved menneskeligt Arbejde.

b) nDyrlcningsværdi" c: Overfladens naturlig-e (kemi kel Ydeevne
til Jordbrug og anden Bearbejdning'.

c) nBeliggenhedsvæl'di" c: Den særlige Værdi, som en Lod har
erholdt ved Samfundets Arbejde, Vækst og Udvikling.

§ 14. Til Grundværdi henregnes derimod ilclce: Værdien af
de tilstedeværende Bygninger, Indretninger eller andre Forbedringer,
som menneskeligt Arbejde har tilført Jordstykket, medmindre de
saaledes ere indgaaede i Jordstykket, at de udgøre Bestanddele af
dette, eller ikke uden uforholdsmæssig Bekostning vil kunne fjærnes
fra Jordstykket. Ved forud Anmeldelse til Kommuneraadet kan
Ejeren sikkl'e sig, a.t Grundforbedringer ikke optages i Skattevur
deringen før efter et passende Aaremaal.

III. Maaden.
§ 15. Inden hvert Aars 1ste November hal' enhver Jordejer

(derunder Staten, Embedel eller anden offentlig Myndighed, som ejer
Jord i Kommunen) Ret til, til Kommuneraadet at indgive skriftlig
E7'7dæring om vedkommende Jordlods Grundværdi i hele Hundrecler
Kroner efter Ejerens bedste Skøn.

Denne Erklæring, der afgives i foreskreven Form, g'æIder til
lige som lovligt Tilbud om Forkøbsret fol' Kommunen til Grund
værdien for den af Ejeren satte Sum.

Undlades Indgivelse af behørig' Erklæring, fastsætter Kommune
raadet selv eller ved særlig valgte Mænd Grundværdien. Denne
Afgørelse, der ikke giver Forkøbsret, er upaaankelig.

(Ændringsforslag af P. B.: PaaankE' kan ske i ~ærlige Tilfælde.)
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§ 16. Kommunens Grundskat for det følgende Kalenderaar
fordeles ligelig paa samtlige erklærede eller fastsatte Grundværdier
i Kommunen.

Grundskatten af de Jordlodder, som Kommunen elv ejer, be
rpg'nes til dO'iet fol' de ærlige Formaal, som udnytte Jorden.

Over amtlige Jordlodder i Kommunen, rlere Størrelse, er
klærede eJler fastsatte Grundværdier, Grundskat m. v. fører Kom
muneraadet sin aarlige Jordebog', der skal være tilgængelig for
Almenheden fra Nytaar.

§ 17. For Grundskatten nyder Kommuneka sen fortrinsvi
Si\,kerhed i vedkommende Jordlod, forud for al anden Hæftelse.

Den opkræve med 'I. i hvert Fjerdingaars første Maaned.

§ 18. Uanset bestaaende og fremtidige Overen komstel' kan
Grunds\,atten opkræve ho J ordens Bruger, men denne har da Ret
til at afkorte kattens Sum i sine Ydelser til Ejeren, hvis denne er
en Anden. Bruge flere samme Lod, kan Grundskatten fordele
mellem disse ved Jordebogen efter Ejerens For lag, men den sam
lede Ejendom hæfter for, hvad der ikke indkommer ho den enkelte
Bruger.

Iøvrig't forholdes efter Lovgivningens almindelige Regler
med Hen yn til Skattens Inddrivelse, eventuelt gennem T\-angssalg.

Skatterestancer paalægge en trafrente af 1 pCt. for hver
l\Iaaned (eJler Del deraf), om hengaar efter Forfald maanedens dløb
og indtil Afgørelse ker.

§ 19. Formener Kommuneraadet, at den af Ejeren erklærede
Grundværdi er for lavt an at, kan Raadet benytte in Forkøbsret,
naar derom gi ves Ejeren Meddelel e inden 1 te December.

I saa Fald overgaar fra næste Aars Begyndel e den hllde
Ejendomsret til Jordloddens Grundværdi (jfr. § 13) fol' bestandig til
Kommunen, imod at denne samtidig erlægger den erklærede Grund
\'ærdi til Stedets Skifteret, om efter 3 l\faaneder Proklama til alle
Yedkommende, udbetaler Summen til Ejeren o{t de muligt iøvrigt
dertil Bl'rettigede, efter Lovgivningen almindelige Grundsætninger
om Skifte og Udlodning.

Kommunen hal' Ret til at erlægge Grundværdien i Kontanter
eller i danske Børspapirer efter disses Kur paa Betalingsdagen.

§ 20. Kommunens Overtagelse af Grundværdien medfører
ingen Forandring i de bestaaende Rettigheder til Jordstykket Ud
nyttelse og Brug eJler i Ejendom retten til de mulig' derpaa værende
Bygninger og Indretninger eller i Retten til at overdraO'e saadan
Brug - og Ejeret til Tredi mand, uhindret af Kommunen*).

~Ien den til enhver Tid værende Brug'er af J orden erlægger
herfor til Kommunen en Brugsatgift, der fastsættes for 1 Aar ad
Gangen af 2 uvildige af Retten udmeldte Mænd efter Jordens almin
delige Nytteværdi ved forsvarlig Brug, men uden at Ben yn tages

*) Det her hjemlede Retsforhold, at Jordgrunden (eller rettere:
dens Værdi i Nutid og Fremtid) ejes af en Anden end Bygnin
gen Ejer, el' kun tilsyneladende nyt i dansk Ret og er al
mindeligt i mange Lande, Den romenetlige Opfattel e af Byg
ninger som "fast Ejendom" (eller rettere: Jord om Salg genstand
sammen med Bygning) har meget mindre Hjemmel i dansk
Lovgivning, end det almindelig antages.
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til dens fakti ke ytteværdi ved en særlig god eller ærlig slet Brug
af Jorden.

§ 21. For Brugsafgiften hal' Kommunen samme Fortrin l'et
og Udpantningsret som bestemt for Grundskatten.

Brugsafgiften optage i Jordebog'en og erlægges som for Grund
skatten fast at, Den beregnes fra Overtagelsen ved Skatteam'ets
Begyndel e, og fastsættes inden December l\1aaneds Udgang.

§ 22. Kommuneraadet kan bestemme, at Jord tykkers Grund
værdi, Grundskat og mulige Brug'safgift ved offentlig Foranstaltning
opslaas paa en Tavle ved selve de paagældende Jordstykker, til
Efterretning fol' Almenheden.

IV. Mellemtiden.
§ 23. Samtlige. nuværende katter udrede efter de hidtil

gældende Regler, indtil de efterhaanden afløses ved den i nærværende
Lov fa tsatte Skat.

Denne Afløsning' kaI være tilendebragt sene t 20 Aar fra denne
Loys Ikrafttræden derved, at mindst '/'0 af de ældre katters sam
lede Beløb afskaffes hvert Aar i den nedenfor angivne Orden, imod
at del' til Dækning deraf, aavelsom af nye Krav, udskrives det for
nødne Beløb af Stats kat, Amtsskat og Grundskat.

§ 24. I Stedet fol' Statsskatten bortfalder de Statskassen hidtil
tilkommende Skatter og Afgifter i følgende Orden:

§ 25. I Stedet for Amt skatten bortfalder de Amtsfonden hidtil
tilkommende Skatteindtægter i følgende Orden:

§ 26, I Stedet for Grundskatten bortfalder de Kommunen
hidtil tilkommende Skatteindtægter i følgende Orden:

§ 27, Ved Bestemmelse henhold vi i de am'lige Finan love,
Amtsfondsoverslag eller Kommuneoverslag kan det i § 23 fastsatte
Tidsrum naarsomhelst forkortes, men kan da ikke senere forlænges.

§ 28, Ved lig'nende Bestemmelser kan den i §§ 24, 25, 26
nævnte Følgeorden am'lig ændres, men ingen alt ophævet ældre Skat
eller Afgift kan dog' derved paany indføres,

§ 29, Statens, Amtsfondens eller Kommunen Ret til efter
gældende Regler at kræve Dækning for havte'Udgifter til nuværende
eller fremtidige Fællesforetagender eller til Foran taltninger til Gavn
for enkelte bestemte Ejendomme eller teder berøre ikke af denne
Lov aa lidt som de -nævnte In titutioner kontraktmæs ige Rets
forhoid.

Det amme gælder det Almenes Ret til at ekspropriere enkelte
J ordejendomme til alment Brug mod fuld 'tændig Er'tatning. Denne
bliver stedse at beregne efter Ejendommens fulde Værdi i Forhold til
Grund kattens Størrelse i Erhvervelses-Øjeblikket, medens enhver
formodet Fremtids-Værdi tigning' eller Fremtids-Værdinedgang' lades
ude af Betragtning,

§ 30. Ændring'er i nærværende Lov kunne kun træde i Kraft
i Medfør af en Folkeaf temning, foretaget amtidig' i alle Kommuner
paa Grundlag af di e Valglister og udvisende et Flertal fol' Æn
dringerne Ikrafttræden.
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Udkast til
Grundafgift.

§ 1. Samtlige nuværende Grundskatter*), Hartkornsskat, Byg
ningsafgift, Halvprocentafgift og andre reelle Skatter og Afgifter, der
hvile paa Grundejendom, selvom de beregnes i Forbold til Bygnings
værdi, Salgsværdi eller deslige, og som tilkommer Stat, Kommune,
Embede, Stiftelse eller anden offentlig Myndighed, saavelsom alle Ti
ender, Bankhæftelser og andre Grundbyrder af offentligretlig Oprin
delse, selvom saadanne for 'l'iden oppebæres af Private, ville være at
fastsatte for hver enkelt Ejendoms Vedkommende til en samlet, ufor
anderlig aarlig Pengeafgift, der under Navn af Grundafgift opkræves
af vedkommende Kommunekasse med II, i bvert Fjerdingaars første
Maaned og af Kommunen udbetales de Berettigede med 'I. i bvert
Fjerdingaars sidste Maaned.

§ 2. Til Fastsættelse af Grundafgiftens Størrelse nedl;\ættes for
hver Kommune en Landvæsenskommission, der tiltrædes af en Land
inspektør "om Beregner. For Københavns Vedkommende vælger Mi
nisteriet en Kommission af 12 Medlemmer, hvortil Kommunalbesty
relsen indstiller 20 kyndige Mænd. For det øvrige Land udnævnes de
fornødne Landvæsenskommissærer efter de hidtil gældende Regler

§ 3/ Kommissionen indkalder ved offentlig Stævning med 3
Maaneders Varsel alle de, der formene sig berettigede efter § 1 til
under deres Kravs Fortabelse at indgive til Kommissionen deres For
dringer med fornødne Oplysninger om, bvorpaa Kravene støttes.

Ved samme Stævning indkaldes de Ydere, der ønsker at opnaa
den i § 7 nævnte Nedsættelse i Grundafgiften, til at oplyse for Kom
missionen deres Adkomstbreves Tinglæsningsdag samt Størrelsen af de
daværende aarlige Skatter og Byrder af den i § 1 nævnte Art.

Kommissionen er berettiget til at afkræve alle almene Myndig
heder og Private yderligere Forklaring til Oplysning om de paagæl
dende Afgiftsforhold.

§ 4. Pall. Grundlag af de saaledes erhvervede Oplysninger affatter
Kommissionen inden 2 Maaneder efter Varselsfristens Udløb en Grund
liste, omfattende samtlige Jordlodder i Kommuneu, og de disse paa
hvilende anmeldte Skatter og Byrder ifølge § 1.

§ 5. Efter Kommissionens Indstilling og Kommuneraadets An
befaling kan Ministeriet tillade, at ogsaa andre fortrinlig sikkrede reelle
Afgiftsbyrder til Private efter disses Begæring optages under Navn af
Grundbyrde paa Grundlisten, naar deres Berettigelse godkendes af
Yderen, og det skønnes i Almenhedens Interesse at indkræve de paa
gældende Byrder ved Kommunens Medvirkning, som for Grundafgift
bestemt.

Kommunen bar da Ret til naar som helst at overtage saadanne
Grundbyrder for bestandig mod til den Berettigede at udrede deres
25·aarlige Beløb i Kontanter eller danske Børspapirer efter Kursen pall.
Betalingsdagen.

*) Efterat Grund· og Hartkornsskat, Bygningsafgift o. B. v. nu er
beelt eller delvist afskaffeile ved Lov 15. Maj 1903, vil Ejen
domsskylden ialtfald delvis kunne fikseres som ovenfor forudsat.

• ----==-~'--....
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§ 6. Skatter og Afgifter, der hidtil ere udredede med skiftende
aarlige Beløb, beregnes til Grundafgift med Gennemsnittet af de sidste
12 Aars Beløb med Ud~kydelse af højeste og laveste Snm. Afgifter,
som hidtil udrededes med vi~se Aars Mellemrum, omregnes til aarlig
Værdi i Forhold dertil, og Afgifter ved Ejerskifte beregnes med '1.0
aarlig af den sidst erlagte Afgift.

§ 7, Enhver Grunrlejer, del' efter § 3, 2. Stykke hal' indgivp.t
Anmeldelse, som af Kommissionen findes behørig oplyst, har Krav paa
fol' sin Ejetid at erholde sin Grundafgift nedsat til det aal'lige Beløb,
den udgjorde, da hans Adkomsthrev tinglæstes. Denne Nedsættelse,
der bæres af den Kasse, hvem paagældende Ydelse tilkommer, optegnes
i Grundlisten.

Den fulde Grunllafgift indtræder samtirlig med Tinglæsning af
næste Adkomstbrev paa Ejendommen.

§ 8. Grundlisten fremlægges til Eftersyn for alle Vedkommende
i en Maaned, og paa et eller flere Steder i Kommunen efter Kommis
sionens Bestemmelse.

§ 9. Fremkommer ingen skriftlig Indsigelse mod Grundlisten
senest 1 Maaneo efter at Fremlæggelse hal' funden Skd, stadfæster
Kommissionen Listen som ~ældende Afgørelse for Størrelse af byer Ejen·
doms (l1'undafgifl, Nedsættelse deri og Grundbyrde fra næste Skatte
aars Begyndelse.

§ 10. Fremkommer skriftlig Indsigelse mod den fremlagte Grund
liste, enten fra Nyder eller Yder, optager KommissiOIlen - efter for
udgaaet Forhandling med Parterne - ~pørgsmaalet til Kendelse, !'om
afsiges senest 8 Dage derefter, og hvorved Afgørelse træffes.

KenJelsen kan inden 1 Maaned efter AfRigeIsen indankes fol' en
Overlanovæsenskolllmission, som endelig afgør Sagen.

§ 11. Efter Paaankefristens Udløb, uden at Paaanke er forkyndt
Kommissionen, eller efter afsagt Kendelse af Overlandvæsenskommis
sionen, stadfæster Kommissionen Grundlisten i Overensstemmelse med
den sidst afsagte Kendelse som gældende Afgørelse jfr. § 9.

§ 12. Grundlistens Summer blive inden 1 Maaned efter Stad·
fæstelsen at optage i Panteregistrene og Kommunens Jordebog.

§ 13. For Grundafgiften nyder Kommunekasseu samme For
trinsret og Udpantningsret som for Grundskat bestemt ved Loven derom.

§ 14. Omkostningerne ved Landvæsenskommissionen afholdes
af Statskassen.

Overlaudvæsenskommissionen bestemmer, om og hvorvidt Paa
ankesagens Omkostninger skulle afholdes af Statskassen eller af nogen
af Parterne.

§ 15. Ministeriet bemyndiges t.il at indrømme saadanne Lem
pelser i de ovenfor fastsatte Frister, som efter Kommissionens eller
Kommunens Ipdstilling maatte anses begrundede i særlige Forhold,
samt til at fastsætte ensartede Regler for Kommissionernes berom
handlede VirksomLed.
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c. Udkast til
Lov om Pant og Udlæg m. m.

§ 1. Villiebestemt nderpant*) i Løsøre kan fremtidig ikke
retsg'yldig' stiftes.

Dette gælder og'saa med Hensyn til de i Konkurslovens S 152
og' 153 lste Stykke nævnte Løsøregenstande.

§ 2. Enhver, der som Ejer eller 30m Køber eller Bruger etter
tinglæst Kontrakt eller efter Begæring af en saadan har opført eller
udbedret Hus eller J ord eller deri indføjet Bestanddele, hvorved
Ejendommens Handelsværdi bevislig er forøget, har for den saaledes
skabte Forøgelses Værdi efter uvildige Mænds Skøn Arbejdspant i
paagældende Ejendom forud for enhver tidligere stiftet Panteret i
Ejendommen.

Overfor senere stiftet Underpant kan saadan Arbejdspante
rettighed kun sikres ved Tinglæsning af en derpaa rettet midlertidig
eller endelig' Erklæring af resp. Ejeren eller Sl,ønsmændene.

§ 3. Landbrugere, saa vel som saadannes Tyende og' Arbej
bejdere, tillægges samme fortrinlige Panteret, som i § 2 er nævnt,
i paagældende Landejendom for deres Krav paa Vederlag' for udført
Landbrugsarbejde i det sidste Aar, uden at Tinglæsning herom er
fornøden til Bevaring af denne Ret.

§ 4. Ved fremtidige Vurderinger af Landejendomm~ til Salgs
eller Prioritets-Efterretning, skal det, for saa vidt Forretningen fore
tages af offentlig beskikkedeMænd eller af Mænd, som ere udmeldte af de
i næste § nævnte Kredit-Institutioner, iagttages, at der - foruden
'de efter gældende Regler iøvrigt fornødne Udgiftposter -, beregnes,
under en særskilt Post, et passende Vederlag for Ejendommens Be
styrelse eller Driftledelse. Saa frem t c.et, efter Ejendommens Beskaf
fenhed, maa forudsættes, at Ejeren endvidere personlig deltager
i Landbrugsarbejdets Udførelse, bliver paa Forretning'ens Udgiftside
særskilt at opføre en passende Løn for denne Gærning.

§ 5. Kreditforeninger, Kreditkasser, Hypothekforeninger og
deslig'e Instistutioner, som drive Forretning ved Udstedelse af Inde
haver-Forskrivninger mod Underpant i fast Ejendom, uden at Hen
syn statutmæssig tages til Laanerens Person, kunde ikke fremtidig
erhverve noget retsgyldigt Forskrivnings-Krav mod denne ud over,
hvad Pantet kan tilstrække.

Saadanne Institutioner have Pligt til offentlig Regnskabs
aflæggelse efter Ministeriets Bestemmelse.

§ 6. Aktieselskaber eller Private, der herefter ønske at
drive Forridning ved alm. Udlamt mod Underpant i fast Ejendom,
skulle, inden nogen Udlaansvirksomhed paabegyndes, anmelde deres
Forretning til Stedets Firmaregister, under Rubrikken "Udlaanere",
til Offentliggørelse efter de derom gældende Regler.

§ 7. Aktieselskaber eller Private, der herefter ønsker at
d1'ive For7'etning ved Udleje af fast Ejendom, derunder Huslejlig'
heder, skulle, inden noget nyt Lejemaal afsluttes, anmelde deres
Forretning' til Stedets Firmaregister under Rubrikken "Udleje7'e" til
Offentliggørelse efter de derom gældende Regler.

'lo) Ved Underpant beteg'nes (i iodsætning til Haandpant) Panteret
i Genstande, som forbliver i Pantsætterens Værge.
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§ De i §§ 6 og 7 ommældte Forretninger ere pligtige til
at føre fornødent Bogholderi, amt til halvaarlig at tilstille Øvrig'
beden Beretning om deres Forretnin~rers Gang efter derom af Mini
steriet udfærdiget Skema, til Offentliggørelse efter finisteriets Be
stemmel e.

Undlade Anmeldelse eller rettidig Ind endelse af behorig
Beretning, kunne de Vedkommencte ikke fol' Hoget Krav paa Afdrag,
Rente eller Lejeafgift erhverve Dom eller Kenctelse ved nogen Ret,
eller Anerkendelse i noget Bo, men Afgørel en bliver - naar ØYl'ig'
heden Kvittering for Anmeldelsen ikke fremlæg-g'es - ex officio at
ud ætte, indtil den nævnte Mangel godtgøres at være afhjulpen.

Foran taaende Reg'ler komme ikke i Betragtning overfor saa
danne Virk omheder, del' gennem dlaan eller Uctleje alene til igte
at støtte almennyttige Foretagender, naar dette anerkendes ,'ed en
af Ministeriet dertil gratis udfærdiget Bevilling.

§ 9. Den iKonkursloven § 162 Skyldneren givne Ret til fra
dlæg at undtag'e Genstande indtil et Vurdering'sboløb af henholds

vis 20 Kr. og' 60 Kr, udvides til at omfatte Genstande til en Værdi
af henholdsvis 200 og 1000 Kr., forsaavidt angaar dlægo for Gæld,
om herefter stiftes, eller Udlæg', som foretages sencre end 5 Aur

efter denne Lovs Ikrafttræden.

§ 10. De i Konkur lovens § 160 og foranstaaende § 9 om
handlede Genstande, del' kunne undtagcs fra Udlæg, blivc kun at
inddrage under Skyldnerens Konkursbo efter de hidtil gældende
Regler, saafremt dette cr fornødent til Dækning af Krav, del' ('l'
stiftede forinden nærværende Lovs Ikrafttræden, eller forsaavidt
Konkursen indtræder tidligere end 5 Aar dcrefter.

Indtil dette Tidspunkt kulle de paagældende Genstancle mid
lertidig reg'istreres ved Konkur ens Begyndelse, indtil dd eftcr An
meldelse fri tens Udløb og de fornødne Oplysninger ere indhentede,
kan afgørcs ved Skifterettens derom æskede Kendelse, om endelig'
Registrering og Inddragning skal finde ted. Kendel -en kan paa
anke efter sædvanlige Regler.

§ 11. Enhver Gæld, om herefter tifte. og som ikke anmeldes
under eller dække ved en Konkm'sbehandJing af • kyldnerens Bo,
er efter Konkur boets Slutning bortfalden, og kan ikke gøre retligt
gældende mod Skyldneren per onlig, medmindre denne ved endelig
Dom kende skyldio' i redelighed med Bens.vn til amme Gæld.

Det samme skal gælde tidlig'ere stiftet Gæld, medmindre Kon
kursen erklæres inden 5 Aar efter denne Lov Ikrafttræden.

Strafferetligt Erstatningskrav berøre ikke af denne §.

§ 12. Ved ethvert Tvang'ssalg af fast Ejendom hal' paagæl
dende Kommunestvrelse Ret til - forud fol' enhver Panthaver 
at kræve sig Ejendommen udlagt fol' det højeste Auktionsbud, naar
Forbehold derom el' anmeldt for Auktionsretten forimlen Opraab
sker, og Kommuneraadet sene t 8 Dage eftflr Auktionens Slutning
endclig meddeler Auktionsretten, at den gør sin nævnte Ret gældende.

Auktionsretten har at tilstille Kommuneraadet en Af kl'ift af
Vilkaarene fol' ethvert Tvang salg af fast Ejendom, senest 2 Dag'e
efter, at disse cre endelig vedtagne paa et Auktionsrnøde.

Lader Kommunen sig' Ejendommen udlægge, el' den pligtig at
opfylde ViJkaal'ene, som om den var Køber, dog at ikkerhcd - tilleIse
er ufornodcll.
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Udkast til

Formue og Gæld.

I. Formue.
§ 1. fod Underpant i fast Ejendom kan der fremtidig ikke ydes

Laan af saadanne Kapitaler og Fonds, som taa under offentligt Tilsyn,
og henregnes hertil enhver til tatens, Kommunerne, Overformynderiets,
Sparekas erne", Lehns, Fiddkommissers, offentlige tiftelsers, Embe
der og l.el!aters Midler hørende Kapital.

§ 2. De i § 1 omhandlede Midler kunne ejheller fremtidig ik
kre veel Anbrin/!else i Obligationer eller Effekter, udstedte af Kredit·
foreninger, Kreditkasser, Hypothekforeninger eller lignende Institutioner,
der drive Forretning ved (Tdlaan mod Underpant i fast Ejendom, saa
lidt som ved Anbl"ingelse i Aktier eller andre private Børspapirer.

§ 3. De i § 1 nævnte offentlige Midler, der for Tiden findes
anbragte ved direkte Udlaan i fast Ejendom eller i saadanne Papirer,
som omhandles i·§ 2, skulle efterhaanden søges inddragne efter de
nærmere Regler, som af vedkommende Ministerium derom ville blive
tilstillede paagældende Jnstitutioner.

§ 4. Forsaavi(lt saadanne offentlige Midler fremtidig ønskes
fast anbra/!te, kan det ske vell Erhvervelse af Forskrivninger, udstedte
af Stalen, Kommuner, Kommunernes Kreditforening, eller af de tvende
IIusmandskreditforeninger, saalænge og forsaavidt disse ere garanterede
af taten.

II. Gæld.
§ 5. Forinden nogen Lov om Statslaan kan træde i Kraft, skal

den være godkendt ved en i samtlige Landets Dagblade 8 Dage forud
ind var let di1'ekte Folkeafstemning, foretagen samtidig i alle Landets
Kommuner paa Grundlag af disses Valglister, og udvisende et samlet
Flertal af afgivne temmer for 1,oyen Ikrafttræden.

§ 6. Forinden noget Laan til Amtsfonden kan optages, skal
Amtsraadet derom tagne Beslutning forelægges paa et 8 Dage forud
ved anbefalet Brev ind var let føde af Amtsraadskredsens ognera:lds
formænd, og være godkendt med Flertallet af de Mødtes temmer.

§ 7. Forinden noget Kommunelaan kan optages, skal Kommune·
raadets derom tagne Beslutning forelægges paa et 8 Dage forud i samt·
lige tedets Dagblade indvar let almindeligt Borgermøde, og være
godkendt med Flertallet af de fødtes temmer.

§ 8. Lige med Optagelsen af de i §§ 5, 6 og 7 nævnte Laan
regnes Statens, Amtets eller Kommunens Overtagelse af saadanne sær
lige Forpligtelser, der have Gælds Karakter, med mindre dermed er
forbunden Oppebørsel af lovlige GlUndafgifter til samme Værdi efter
upaaankelig Kommissionskjendelse (jfr. Lov om Grundafgift § 6).

§ 9. Ministeren paaser, at den fornævute Godkendelse forelig·
ger, forinden endelig Tilladelse til Laanets Optagelse meddeles Amts·
raad og Købstadkommuner.

For Sognekommuners Vedkommende paaser Amtsraadet det Ifor
nødne i saa Henseende.
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§ 10. Optages noget Statslaan eJler Laan til Amt eJler Kom·
mune, uden at det foreligger konstateret ved Notarialattest, at den
ovenfor foreskrevne Fremgangemaade er iagttagen, da er ingen senere
Regering for tatslaans Vedkommende, eJler senere Amt mad eJler By·
raad eller 80gneraad for de paagældende I<ommunelaans Vedkommende
forpligtet til at udrede nogen Forrentning eJler Tilbagebetaling af, hvad der
i Fltrid hermed er laant, og ingen Dom· eJler Foged· eJler 'kifte-Kendelse
maa afsige om ~aadan Forpligtel e.

PeL bliver at afgøre efter den alm. Lovgivnings Grundsætninger,
hvorvidt de Medlemmer af Regering, Amtsraad eJler Kommune, som
i ,~trid med nærværende Lov have optaget almene Laan m. v" person·
lig hæfte for de derved stiftede Forpligtelser.

III. Status.
§ 11. En Opgørel 'e over •'tatskassens, Amtsfondens Og Kom

Dlunekassernes Foml11e og Gæld ved Udgangen af hvert Regnskab!laar
skal inden 3 ~1aaneder derefter offentliggørefl i amtlige de Dagblade,
om udkomme henholdsvis i Landet, Amt rlladskredslln og Kommunen,

vedføjet en Samu'enligning med d-l 3 nærmest foregaaende Aars til·
svarende OpgØl eiser. En samlet Fremstilling udarbejdes af Ministeriet,
og offentliggøres i Lovtidende senest 6 Maaneder efter hvert Regn·
skabsaars Afslutning.

S 12. Flom Formue mRa i Opgørelsen alene indføres:
a, Værdien af saadanne fa te Ejendomme, der ikke udnyttes af

vedkommende almene Infltitutiou til et under dens normale Virk
somhed hørende Formaa!.

b. Kapitalværdien efter Dagens Rentefod - for Tiden 4 pCt. - af
de vedkommende Kasse tilhørende Grundskatter, Grundafgifter
og deslige reelle Indkomster, forsaavidt de ikke paany skulle
afgives til særlige Formaal efter bestaaende Regler.

c. Kapitaler, som ikke ere baandlagte i et særligt Formaals Tjeneste,
derunder Kassebeholdninger.

d. Re terende Grund katter for sidste Aar.

§ 13. Som Gæld skal i Opgørelsen optages enhver vedkommende
Institution lovlig paahvilende Forpligtelse eJler dens Kapitalværdi eitel'
Dagens Rentefod.

§ 14. Ministeriet fastsætter iøvrigt nærmere Formen for Amts-,
Købstad- og Sognekommunernes Regnskab og Aarsopgørelse.

IV. Sognestævne.
§ 15. Ethvert Kommuneraad er pligtig til mindst en Gang aarlig

at indbyde - merl 8 Dages Varsel, ved Kundgørelse i Bladene og pall.
anden brugelig Maade - samtlige Beboere til offentligt Borgermøde
pall. et bekvemt ted i Kommunen. Afholdes kun et saadant Borger
møde aarligt bliver det at afbolde St. Hansdag

Ved dis e Møder vil et af vedkomnwnde Kommuneraad valgt
Medlem af Raadet bave at give de Mødte en mundtlig Fremstilling af
de af Raadet siden sidste Borgermøde tllgne Beslutninger, og særlig af
Kommunens Formue- og GæJdsfol'!JOld, samt at besvare de Forespørgsler,
som uerefter maatte fremkomme fra Forsamlingen meu Ord tyrerens
Tilladelse. For sall. vidt Raadet samtidig med Mødets Indvarsling har
bekendtgjort, at en trykt Fremstilling af Raadets Virksomhed kan er
holdes pall. fødet og indtil 3 Dage forud derfor, kan der ved elve
Mødet henvises til denne Fremstilling, hvad ElIkeitheder angaar.
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Borgen1',ødet ledes af cn af Forsamlingen frit valgt Ordstyrer
der ikke maa være Medlem af KommunE'raadet,

Forsamlingen kan med almindelig Stemmeflerhed beslutte, at
Mødet skal genoptages samme Sted Ottendedagen derefter, for saa vidt
der om enkelte Punkter ønskes yderligere Oplysnin<7er,

§ lu. Redegørelse for Borgermødets Afholdelse, med Ordstyre
rens Bekræftelse, indsendes til Amtmanden inden Dage derefter.

§ 17. Ændringer i nærværende Lov kunne kun træde i Kraft
i Medfør af en Folkeafstemning, foretagen samtidig i alle Landets
Komm~ner paa Grundlag af disses Valglister, og udvisende et Flertal
af Stemmer for Ændringernes Ikrafttræden.

(24-. Juni 1901).

(Medens de foranstaaende Lovforslag udarbejdedes
og udsendtes i Forsommeren 1901 i et Antal af 300 Expl.,
fremkom nedenstaaende "Grundtræk" og "Finansplan"
samt "Slutning" først i Efteraaret 1901, nærmest som en
kortere Gengivelse af Hovedtankerne i selve Lovforslagene,
da intet Exemplar af disse længere havdes til privat Udsen
delse til Sagens mange spørgende Venner og Modstandere.
Den heri givne Forklaring kan imidlertid paa visse Punk
ter have saamegen Interesse, at et Optryk af "Grundtræk
kene" sammen med Forslagene kan forsvares. Dette gæl
der særlig ogsaa "Finansplanen" , tiltrods for, at dennes
Tal nu er noget forældede, og kun kan tages som Ex
empler. Selve Planens Hovedtræk er ingenlunde forældet,
og kan stadig tjene til Vejledning, naar engang en virke
lig folkelig Finanspolitik paa langt Sigte bliver forstaaet
og Nødvendigheden af dens Gennemførelse erkendt. Der
for optrykkes ogsaa den her paany.)

E. Grundtræk
af

"fire Lovforslag om økonomisk frihed".

A. Lovforslag om Enkelt-Skatten.
1. Der opkræ\'e kun en eneste Skat; den beregne alene i

Forhold til Jordens nøgne G1'llndvæl'di [') Naturværdi, ') Dyrknings
værdi ') Beliggenhedsværdi), som pr den Del af dbyttet, del' ikke
e1' Vederlag tor .A1'bejdet paa J orden, men fol' Adgangen til J orden
(= Højhedsretten, Herlig'heclsretten).

2. Hverken Arbejdsvirksomhetl, r æring'sflid eller Forbrug be
skattes, ;): ingen SI<at paalignes i POl'hold til saadan nyttig og lov
lig' Gærning: del' fremtidig skal være fuldstændig skattefri fol' Enhver,
og fdg'h-e for alle Baand og Tynge,

3, Staten lig-ner da ine Fornødenheder direkte paa de enkelte
KOln1ntmel', del' overfor Staten staar som ene te Repræsentanter fol'
Skatteborgerne.
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4. Kommunerne udskriver da dels sit Statsbidrag, dels sit
eget Behov samlet i en Enkeit.skat paa samtlige Grundværdier i
Kommunen i lige procentlig Forhold.

5. Enhver Ejer angiver selv sin Jordlods nøgne Grundværdi
til Skat; men den angivne Sum gælder tillige som lovligt Salgstilbud
til Kommunen. Opgiver han for højt, har han selv paalignet sig
for megen Skat. Opgiver han for lavt, kan Kommunen - mod at
betale Ejeren den forlangte Sum - overtage Ejendommens "Grund
værdi", men ikke selve Ejendommen. Denne beholrler Ejeren frem
deles som uopsigelig B1'ltgP-1', mod en Brugsafgift, fastsat, am'lig af
udmeldte Mænd, stig'ende eller faldende med Grundværdien. (Ejerens
Ret til Bygning og Forbedringe paa Grunden bliver stadig uberørt af
Grundværdiens Ansættelse og mulige Overgang).

6. Medens Grundværdi bliver den fælle~ Maalestok for baade
"Enkeltskat" og "Brugsafgift.", vil denne sidste udgøre den fulde
aarlig'e Rente af Grundværdien (og derfor opsluge Enkeltskatten),
medens Enkeltskat kun bliver en Del, nemlig saa meg'et, som Sam
fundet til enhver Tid maatte kræve til sit, Behov.

7. Angiver Ejeren ikke Grundværdien, fastsættes denne af
Kommunen, men Summen gælder da ikke som Salgsnorm.

8. Med Enkeltskattens Indførelse b01·tj'alde1· samtlige nUlJæ
rende Skatter og offentlige Indkomster.

9. Overgangen fordeles paa 20 Aar saaledes, at der hvert
Aar fjærnes 1/.0 af samtlige nuværende Skatter til Stat og Kommune.

10. Af Statsskatterne fjærnes først de mest trykkende Told
og Forbrugsskatter paa Livsfornødenheder. Af Toldskatterne atter
først Beskyttelses-Positionerne, hvorved naas dobbelt Vinding for
Folket. Se iøvrigt nedenstaaende Finansplan.

11. Af de nuværende Kommuneskatter afskaffes ligeledes 1/.0
aarlig; først de Indkomstskatter, som bereg'nes af Ydernes personlige
Arbejde, medens de faste Grundskatter afløses sidst, hvorved der
væsentligst kun bliver Tale om en Navneforandring. Man kan for
øvrigt ogsaa undlade Afløsningen af de egentlige Grundskatter, ind
til disses fulde Opgaaen i Enkeltskatten kan indtræde.

12. I Stedet for de saaledes afskaffede Stats- og Kommune
skatter, indtræder da den nye af Kommunerne opkrævede Enkelt
skat paa Grundværdierne - stig'ende g'ennem de 20 Aar, saa at den
til enhver Tid udgør mindst samme Sum, som de afløste Skatter.

13. Men denne "nye" Skat el' kun ny som Sa1njimds-Formtte j
som Byrde findes den allerede lUl, kun erlægges den ikke til Ram
fundet, men til (mest udenlandske) Monopolhavere; den Rente, som
Folket for Tiden maa yde disse for at faa Lov t.il at bruge Fædre
landets J ord, den er det, der bliver den nye Enkel tskat.

14. De nuværende Skatter ere utilstrækkelige til at tilfreds
stille de offentlige Fornødenheder, men Enkeltskatten vil være i
Stand til endvidere at dække ethvert nyt Samfundsbehov, fordi den
efter sin Natur har en Aarsagssammenhæng med Samfundets pro
duktive Udgifter, idet Grundværdien stiger i samme Forhold som disse.

B. Lovforslag om Grundafgift.
15. Af Hensigtsmæssighedshensyn - for at lette Overgangen

fra den nuværende Forvirring af offentlige og private Grundskatte
rettigheder og konstatere disses Karakter - foreslaaes alle disse
midlertidig, nemlig' indtil Enkeltsl,atten ogsaa afløser ialt Fald nog-le
af dem, samlede i en enkelt saakaldet "Grundaj'gitt".
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16. Fastsættelsen sker paa sædvanlig (eneste mulige) Maade
ved en Landvæsenskommis ion.

17. Enh'Ter nuværende Ejer har dog Ret til for in Ejetid at
kræve sin Ejendom fritaget for alle de Hartkorn katter og andre
B~l'der. som ere paalagte han Ejendom efter at han fik tinglæst
Skøde. Thi de Byrder, rler fandtes Dagen før. han købte sin Ejen
dom, paahviler ikke ham.

18. Grundafgiften betales alt aa i en amlet Sum for hver
Ejendom til Kommunen, om atter udbetaler til Stat, Kirke, Præst,
Tiender o. s. v. Afgiften Værdi i en amlet Sum.

c. Lovforslag om Pant og Udlæg.
19. Der bør sikres den, der (som Ejer eller Bruger) har høj

net en Eiendom Handelsværdi, fortrinsvis Ret til den af ham slmbt.e
Forhøjelse, forud for de ældre Panthavere.

20. Af samme Grund bør Panthaverne Ret til Aaret Høst
gaa bagefte1· en rimelig Løn til Landbrugeren ( elv om ban "kun" er
Ejer) og' hans Arbejdere.

21. Fremtidige Vurderinger af Ejendomme bør kun udføres
under fornødent Hensvn hertil.

22. For Pantsættelse af fast Ejendom indføres bedre Regi
strering og' Statistik find hirltil.

23. Til Højnelse af den personlige Kredit formindskes frem
tidige Kreditorers Ret til speciel Indskriden, og Løsørepant af kaffe,

24. Kommunen gives Ret til at møde ved enhver Tvangs
auktion og overtage Ejendommen for højeste Auktionsbud fremfor
Kreditorerne,

D. Lovforslag om Samfundets formue og Gæld.
25. Alle offentlige Midler, der for Tiden ere anbragte i Pri

vatlaan, inddrages til Anbringelse i offentlige Laan, hvorved di ses
særlig fortrinlig'e Karakter fastslaas.

26, Da., tatslaan (og andre offentlige Laan) er et Salg af
Fremtidsudbyttet af Fædrelandet Jord, bør de kun kunne optage
i yderste Nød og med hele Folkets Billig'else. Derfor indføres Folke
afstemning som Betingelse.

27. Da Medtagelsen i Opgørelsen af Samfunds-Formuen af
"uproduktive" Værdier giver en falsk Status, foreslaas en saadan
Opgørelse fremtidig afskaffet.

2. Derimod bor Kapitalværdien af Grundskatterne (nemlig
Grund"ærdien) medtage ,om vore offentlige Fond væ entligste Aktiv.

29. Der bør gives Kommunens Borgere en lovbestemt Lej
ligbed til aaJ'lig at høre Kommuneraadets Beretning om Kommunens
Status og Forhold. Derfor foreslaas Indførelsen af et Bystævne.
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f. f i n a n s p I a n (af 1901)
fol'

Overgang til Enkelt-Skatte-Systemet

gennem en20-aarig Afløsning af ~mtlige nuværende Stats-Skatter.

At overføre .. ,

3
3

3

:.1

l
2

l
1'f,
,/.

Skattebeløb,
som afskaffes Ny

'[ En-
Til Staten Til ke

Enkeltll3.lt
l Pri- Skavate

~Ii11. )fiI1. ~!il1. )[i11.
Kr. Kr. Kr. Kr.

24
25

24

1:1 3
3 3

2
1
-- 3 3

- ----
33 25 33

Fajancf', Stclltøj m. m. nfskaffes m.
Sukker samt Sukkcrskat lled æt. Jll.

}'Ias7ciner do.

3 ~ ~
3 ~~

JI/2 :1:
1'/2 ~~
-- :3 "§.'~... .

=~~
~Cl"

c: c.~
§~§

-- 3 <"r" 3
J:, a> IC
<li,:::: -:-1

~~=5
--31"'0.3

.;(0"i:'=
Maskincl', Resten afskaffes med.. . . I ~ 1: ;j
Tømmer og Træ ophæves......... 1'/. ;g 8:i,fj
forskellige Raastoffer . . . . . . . . . . . . . '/. 3 ~~ ~ 1:1

Olier og' forsk. Raastoffcr 11 ~:
Skind ('/.), Skibe ('/.), Frugter ('/.). l S3-
Andre toldbcskyttelle Artiklcr (l{cst) 1 ~ ~

-- 3 g;j
3 A". 3

1-----

do. nedsætte ~-derligerc med ...
Sukker og SukkC'r kat, Resten afsk.

Do.
Do.
Do.

Do.
Do.

Do.
Do.
Do.

Do.
Do.
Do.

Nærmere Betegnelse af de gamle Skatter

l
A. Beskyttelses-Toldsatser:

Told paa grove1'e }'fanufaktllrvare1' nedsæt
tes med

Do. do. do. nedsættes yderligcre mcd ..
Do. do. do. afskaffes med Rest
Do. Fodtøj ('M, Hatte ('/.), Papir (s/.) afsk.

Aar

1901

1902
1903

1904

1905

1906

1907

1908 Do. Brændcvin og Øl (Afdrag) . " .

Efter 8 Aars Forløb er saaledes afskaffet:
Forbrug-s kattcr til St.'l.ten .

Do. il Private .
og indført en Grundværdiafgift til Staten ialt

B. Finans-Toldsatser:
190!l Told ophæves paa Petroleum (2), Ris ('M

alt ('M
1910 Do. Kul (l'M, Tobak (1'/,) .
1911 Do. Kaffe og The ophæves med .

Do. Brændevin og Øl (& Skat) neds .
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Aar Nærmere Betegnelse af de gamle Skatter

Skattebeløb,
som afskaffes Ny

~ En-
Til Staten III Ti.' kelt

Pr!- Skat
Enkelt! lait vate

1912
1913
1911

1915

O'-erført '"
Yderligere Jedsæt tl'lser paa clo. do .
Re-ten af Told op; Skat paa Brænde"in og Øl
Alle andre Toldskatter o. des!. .

Efter J.1 Aars POl'løb er saaledes afskaffet:
Samtlige Told- og Forbmgsafgifter .

- private do. do. . .
og indført en aarlig Grundværdiskal af .. ,
(Toldvæsen udgifter til Beløb 3 lill, Kr.

overflødige)

C. Andre Statsindtægter:*)
Stempelafgifter paa Omsætningen afskaffes

. med .
Bygningsafgift pan. Landet , .
Aryeafo'ift af Børns Arv .. " " ..

"lilL Milt II Mill. MilL
Kr. Kr. I Kr. Kr.

3il 25 33
3 3
3 3
3 3

~
2 >---

2;)
42

I

1'/.
1
'/.

3 3

3

I
3

3 3

3 3

3 3
3 3

----tI---

60

11

25
60

1920 Rest paa Gammelskatten , ,

1918 Stempelafg'ifter af faste Ejendomme 2
Afdrag pau Land- og' Lignillg'sskatten 1

1919 Rest paa Land- og Lig'uingsskntten ' l
Afdrag paa Gammel katten 2

1917 Byg'lling'safgift i Købh. og' Kobst. afsl,affes 2'10
Afgift ved faste Ejendommes Overdragelse c. '/2

1916 Kia elotteriet nfskaffr 1'/.
Arveafgiften af Sidelinier m. m. 1
Afgift af Handelsrejsende, Spillekort m. Y. c. sI.

Efter 20 Aw's Porløb el' da afskaffet:

I
. amtlige Statsskatter (dir. og' indir.) .

-- private Told-Monopoler .
og i Stedet indført en Grundvæ_,;;r..:;d,;,.:is;;.k:..:a:..:l.....::a;;.f....!...._---l._~'___....!....:....:.._

-~~--*) Den senere stedfundne Afskaffelse af en stor Del af de her angivne
Grundskatter gør dette Afsnit af Planrn ærlig forældet. Men de
senere tilkomne nye Skatter vil iait fald tildels kunne træde i Stedet,
og' særlig burde da Indkomstskat af Arbejd fortjeneste og Ejen
dom skyld af Bygninger m. v. fjerne først.
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60 Mil!.
13
25
10
8
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Bemærkninger til Finansplanen:

1. Stat kas ens nuværende Indkom t af Domæner og andre
Aktive?' tænkes anvendt til extraordinære Opkøb af Statsobligationer.

2. Statskassens nuværende Indtægter af Jernbane, Post- og'
Telegrafvæsenet bortfalder ved Befordringstaxterne Nedsættelse til
et Beløb, der høj t dækker Drift ndg'ifterne.

3. Rets- og' Departementssportler (c, 2 MilJ.) nedsættes og' an
vendes iøvrigt til Lonningsforhojelser.

4. Besparelsen ved Toldvæsenets Ophæ\'else (c. 3 Mil!.) an
vendes (foruden til Pensioner) til Statstilskud til Kommunerne. fordi
disse overtage Oppebørslen aI Enkelt-, katten.

5, Som nye Stats-Indkomstkilder foI'lHI en Enkeltskatten bor
overvejes: En Afo'ift af ationalbankens Monopol (i alt Fald fra
190 ), og af Telefonmonopolet, ,aafrrmt di 'se og; andre ~lonopoler

ikke inddrages, hvorved de sandRynligt ville give endnu stølTe
offentligt dbytte.

6. Anvende" dis e l\1onopolafgifter amt de ovennævnte Be
sparel er, og endelig en yderligere Grund\'ærdi kat af gennemsnit.lig'
10 Millo Kroner aarlig til extraordinær Afdrag pall, Stntsgælden (c.
250 Mil!. Kr.), vil denne helt være fjærnet i de samme 20 Aar,

7. Til Afløsning af de nuværende Indkom t·, Formue- og'
Lejligheds katter i København, Købstæderne og Sognene vil medg'aa
(5 + 5 + 2'/~) c. 13 Mil!. ny Enkeltskat.

8. Til Aflø ning' af de nuværende Tiender (7), Grundskat i
København (4) og Købstæderne (l) samt Hartkornsskatterne i Sog
nene ( ) og Amterne (5), vil ialt medgaa c, 25 Milt. Kr. ny Enkeltskat.

9. Til extraordinær Indfrielse af Kommunernes nuværende
Gæld, nemlig: København 50 Mil!., Køb tæderne 30, ,ognene 20,
Amter 10, ialt 110 MilJ., vil g'ennem 20 Aar kræves c. 8' Milt.
Kroner am'lig.

IO, Afløsning af samtlige nU\'ærende • katte]' til Stat, Amt og
Kommune amt Indløsning af hele den nuværende offentlige Gæld
vil da kræve:

a. Afløsning af nuværrnde Statsskatter Kr.
b. perRonlig'e. katter
c. Tien(ler& Grnmlsk.
d. Extraord. T~'dfrielse af , tatsgælden
e. " kommun. Gæld
h\'ortil bor Ifcgg'es til voxrndc offentlige
Udo'ifteI' udover de nuværendr Skatter
Beløb .

-----------
DpI' vil da ialt kræves indtil. Kr. 120 n-1ili.

i am'lig' Enkelt kat gennem 20 Aar.
11. Da samtlig'e Grundværdier i Danmark kuune ansættes til

4 Milliarder, vil Enkeltskatten efterhaanden (i det 20de Aar) naa op
til at udgøre ('a. 3 pCt. af de nuværende Grundvæ-rdie1', I de sidst
forløbne 20 Anr er Grundværdierne mrre end fordoblede.

12. Efter Periodens Udløb vil bortfalde alle Udgifter til den
offentlige Gælds Afbetaling og Forrentning eller c. 25 Mill. Kr. am'lig',
der da vil frigøres til de nye offentlige Opgfwer, som Aarhundredct
vil tille.



S. Bel'thelsen.

G. Slutning.

I det Foregaaende er alene skitseret Reformens finans
politiske Virkning, som er denne, at skabe en gældfri, rig og
økonomisk velstyret Stat og Kommune, naar Fortidens
Synder gennem en Overgangstid (som kan afkortes yder-
ligere) ere afsonede. .

Derimod er ikke ovenfor nævnt Reformens sociale
Følger, der ville blive langt større, vigtigere og mere ind
gribende for Folkesamfundet end hine, fordi Reformen
fjærner Aarsagen til den stigende sociale Nødstilstand:
Jordspekulationen;): Udbytningen af Folkets Trang til Jord.

Disse Reformens sociale Virkninger ville ikke vente
de 20 Aar med at indtræde, men de ville indfinde sig stmks
samme Dag, Rigsdagen sikrer selve Principets Gennemførelse.
Da er Sporet skiftet og Banen fri. Da vil Reformen be
gynde at vise sine Virkninger Mand og Mand imellem;
Banker og Børs vil regne med den fuldbyrdede Kends
gerning som med andre uafvendelige Naturbegivenheder,
der paavirke Priserne og skabe nye Chancer; Kurserne
paa Stats- og Kommunepapirer vil stige, medens Prisen
paa Privatobligationer og Aktier i monopoliserede og told
beskyttede Industrier vil falde; al Spekulationsjord vil
komme paa Markedet til vigende Priser; Byggelysten vil
af den Grund tiltage; Huslejerne derefter synke; Handel,
Haandværk og anden borgerlig Driftighed vil faa nye
Muligheder og dermed stigende Forbrugsevne ; med fa!
dende Rente vil Kapitalen konkurrere om de ledige Hænder;
Prisen paa Mennesker (;): Arbejdsløn) vil stige, og Prisen
paa Varer vil falde, saa at Enhver, der vil arbejde, kan faa
sit rundelige Udkomme i Forhold dertil; - saa at der vil
være nok til at forsørge Gamle og Syge, Enker og Fader
løse; kun den, som kan, men ikke vil arbejde, sulter ihjel,
hvad der stemmer overens baade med Skriften og Natu
rens Love.

Naar saaledes det første sociale Spørgsmaal- Fattig
domsgaaden - er løst, men ogsaa først da, kan Samfundet,
fri for alle Næringssorger, skride videre til Løsningen af
de største Kulturopgaver, Folkenes aandelige Frigørelse
og Løftelse.

Høng, Novbr. 1901.
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