
Nd. 209. Breytingartillögur

við frv. til laga um tekjuskatt og eignarskatt.

Frá Haraldi Guðmundssyni.

1. Við 4. gr. Á eftir orðunum „sveitarfélög og bæjarfélög“ komi: og fyrirtæki 
þeirra.

2. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Skattgjald þeirra, sem um ræðir í 1. gr. og 2. gr. og í a-lið og c-lið 3. gr., 

reiknast þannig:
Ef hinn skattskyldi hluti teknanna er undir 1000 kr., greiðist af honum 

1,5%, ' ,
af 1000 tu 2000 kr. greiðist 15 kr. af 1000 kr. og 2,5% af afgangi
— 2000 — 3000 — — 4 0 -------- 2000 --------5 --------- —
— 3000 — 4000 — — 9 0 -------- 3000 --------7 --------- -------
— 4000 — 5000 — — 160------- 4000 --------9 --------- —
— 5000 — 6000 — — 250 -------- 5000 --------1 1 --------—
— 6000 — 7000 — — 360 -------- 6000 ------- 1 2 --------—
— 7000 — 8000 — — 480 -------- 7000 --------1 3 --------—
■—- 8000 — 9000 — — 610------- 8000 --------1 4 --------—
— 9000 — 10000 — — 750 ------- 9000 ------- 1 5 ---------------
— 10000 — 12000 — — 900 -------- 10000 --------1 6 --------—
— 12000 — 14000 — — 1220 ------- 12000 --------1 7 ---------------
— 14000 — 16000 — — 1560 ------- 14000 ------- 1 8 --------—



af 16000 til 
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20000 —  

25000 — 
30000 — 
35000 — 
40000 — 
45000 — 
50000 — 
60000 — 
80000 —

18000 kr. greiðist 1920 kr. af 16000 kr. og 19 % af afgangi
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Félög þau og stofnanir, er um ræðir í a-lið og c-lið 3. gr., greiði þó aldrei 
lægri skatt en 10% af skattskyldum tekjum. Sama er um skattgjald samkv. 
2. gr. og skattgjald erlendra félaga.

Af skattskyldum tekjum þeirra félaga, sem um ræðir í 3. gr. b., greiðist 
jafnan 10%.

3. Við 7. gr. Greinin falli burt.
4. Við 10. gr.

a. b-liður orðist svo:
Eignarauki, sem stafar af arftöku, fyrirframgreiðslu upp í arf, fallinn 

eða ófallinn, af stofnun hjúskapar, útborgun lífsábyrgðar, brunabóta, slysa- 
eða örorkubóta eða þess háttar.

b. c-liður orðist svo:
Lántaka, eyðsla höfuðstóls eða eftirgjöf skulda, sem sannazt hefir um 

við gjaldþrot, nauðasamninga eða á annan fullnægjandi hátt, að eignir voru 
ekki til fyrir.

5. V ið ll. gr.
a. b-Iiður falli burt.
b. Á eftir e-lið komi nýr stafliður svo látandi:

Frá tekjum verkamanna, iðnlærðra manna og annara þeirra, sem eru fé- 
lagar í stéttafélögum, skal draga félagsiðgjöld þeirra. Einnig skal draga frá 
iðgjöld til sjúkrasjóða, styrktarsjóða og atvinnuleysissjóða, enda hafi ið- 
gjöldin verið greidd að fullu á réttu gjaldári.

c. Upphaf g-liðar orðist svo:
Frá tekjum samvinnufélaga skal draga varasjóðstillag það, sem ákveðið 

er í 24. gr. laga nr. 30, 27. júní 1921. Af framlagi af ársarði hlutafélaga til 
varasjóðs má draga % hluta,  (liðurinn óbreyttur til enda).

d. h-liður orðist svo:
Aukaútsvör, tekjuskatt og eignarskatt, sem fallið hafa í gjalddaga og 

' verið greidd að fullu á árinu.
6. Við 13. gr. Greinin orðist svo:

Frá hreinum tekjum heimilisfastra manna hér á landi, eins og þær eru á- 
kveðnar samkv. 11. gr., skal draga sem hér segir:



a. Fyrir einstakling: í Reykjavik 1200 kr., í öðrum kaupstöðum 1000 kr.,ann- 
arsstaðar á landinu 800 kr.

b. Fyrir hjón: I Reykjavík 2200 kr., í öðrum kaupstöðum 1800 kr., annars- 
staðar á landinu 1400 kr.

c. Framfærslueyri fyrir börn (þar með talin stjúpbörn, kjörbörn og fóstur- 
böm, sem ekki er greitt meðlag með), sem ekki eru fullra 16 ára i byrj- 
un þess almanaksárs, sem skatturinn er lagður á, og hafa ekki sjálf efni 
á að kosta framfæri sitt: 1 Revkjavík 600 kr., i öðrum kaupstöðum 500 
kr., annarsstaðar á landinu 400 kr. fvrir hvert bam. — Sama er um aðra 
skylduframfærlinga.

Frá tekjum þeirra, sem eru í foreldrahúsum á framfæri eða við nám og 
enga atvinnu hafa, skal draga það, sem útheimtist þeim til framfæris eða 
menningar.

Að loknum frádrætti samkv. þessari grein, skal sleppa því, sem afgangs 
verður þegar tekjuhæðinni er deilt með 50. Af þeirri tekjuupphæð, sem þá er 
eftir, greiðist skatturinn, og miðast hann við skattgjaldið samkv. 6. gr.

Ef tekjurnar eftir allan Iöglegan frádrátt nema ekki fullum 100 kr., greið- 
ist enginn skattur af þeim.

7. Við 15. gr. Greinin orðist svo:
Af skuldlausri eign skal árlega greiða skatt sem hér segir: Ef eignin er yfir 

5000 krónur, en undir 10000 króninn, greiðist af henni 1 % a,
10000 til 20000 kr. greiðist 10 kr. af 10000 og 2 %o af afgangi
20000 — 30000 — — 30 — — 20000 — 3--------—
30000 — 40000 — — 60 — — 30000 — 4------- —
40000 — 50000 — — 100 — — 40000 — 5--------—
50000 — 75000 — — 150 — — 50000 — 6--------—
75000 _ 100000 — — 300 — — 75000 — 8--------—

100000 — 250000 — — 500 — — 100000 — 10--------—
250000 — 500000 — — 2000 — — 250000 — 12------- —
500000 — 1000000 — — 5000 — — 500000 — 14------- —

— 1000000 kr. og þar yfir — 12000  1000000 — 16------------ —
Af eign, sem ekki nemur yfir 5000 krónum, greiðist enginn skattur.

8. Við 20.gr.
a. b-liður orðist svo:

Búpening skal telja með almennu gangverði, svo sem hann væri fram- 
genginn í fardögum næst á eftir.

b. e-Iiður orðist svo:
Hlutabréf skulu tahn til eignar með gangverði, ef það er skráð opinber- 

lega. Óskráð hlutabréf skulu metin til eignar samkv. efnahagsreikningi fé- 
lagsins, eins og hann var samþykktur á siðasta aðalfundi þess. Skuldabréf 
og önnur slik verðbréf skal meta eftir nafnverði, nema sérstakar ástæður 
þyki til þess að telja þau ótrygg.

9. Við 33. gr. Þrjár fyrstu málsgr. greinarinnar orðist svo:
Allir þeir, er hafa tekjur samkv. 8. gr. eða eignir samkv. 19. gr., skulu af- 

henda skattanefnd skriflega skýrslu, að viðlögðum drengskap, um tekjiu* sin-



ar síðastliðið ár og eignir í árslok. Sama skylda hvilir og á hverjum þeim, sem 
veitir forstöðu verzlun, verksmiðju eða öðru atvinnufyrirtæki, ef eigandinn 
er eigi búsettur innanlands, svo og á stjórn félags eða stofnunar og þeim, er 
hefir á hendi fjárhald fyrir þann, seni ekki er f járráður.

Skýrslur þessar skulu komnar í skattstofuna i Reykjavik fyrir lok janúar- 
mánaðar, en í hendur skattanefnd eða skattstjóra annarsstaðar á landinu fyrir 
lok febrúarmánaðar. Skattstjóri eða skattanefnd getur þó, ef sérstaklega 
stendur á, veitt mönnum frest til framtals til 15. marz.

Þeir, sem reka atvinnu á fleiri stöðum en einum, þurfa ekki að hafa skilað 
framtölum sínum fyrr en 31. marz í Reykjavík og 20. marz annarsstaðar á 
landinu, og vátryggingarfélög eigi fvrr en 30. júní.

10. Við 37. gr. Greinin orðist svo:
Innan marzmánaðarloka skal skattanefnd hafa lokið ákvörðun tekna og 

eigna og samið skrá, er nefnist skattskrá, um alla þá, er eiga að greiða tekju- 
skatt eða eignarskatt í umdæmi hennar. I Reykjavík þarf skattskrá þó ekki 
að vera fullgerð fyrr en í lok aprílmánaðar. Á skattskrá skal greina skatt- 
skyldar tekjur samkv. 8. og 9. gr., frádrátt samkv. 11. og 13. gr. og tekjuskatt, 
skattskyldar eignir samkv. 19. gr. og eignarskatt hvers gjaldanda. Jafnframt 
skal skattanefnd semja aðra skrá um tekjur og eignir framteljenda, er ekki 
greiða tekju- og eignarskatt.

Skattskráin skal lögð fram eigi síðar en 1. dag maímánaðar í Reykjavík 
og annarsstaðar á landinu eigi síðar en 1. dag aprílmánaðar. Skal hún liggja 
til sýnis 2 vikur, i hreppum á þingstaðnum eða öðrum hentugum stað, er 
skattanefnd auglýsir, í kaupstöðum í bæjarþingstofu, skattstofu eða skrif- 
stofu lögreglustjóra, og í Reykjavík í skattstofunni.

Sérhver skattþegn getur krafizt munnlegra upplýsinga um það hjá skatta- 
nefnd, eftir hverju hafi verið farið við ákvörðun tekna hans og eigna.

11. Við 38. gr.
a. Aftan við orðin „fyrir 15. dag aprílmánaðar“ i fyrstu málsgrein bætist inn: 

utan Reykjavíkur og fyrir 15. dag maímánaðar i Reykjavik.
b. Önnur málsgr. orðist svo:

Skattanefnd leiðréttir skrána samkvæmt úrskurðum þeim, sem felldir 
eru, og sendir hana síðan ásaml framtalsskýrslum og skrá um eignir og 
tekjur framteljenda, er ekki greiða skatt, tafarlaust til formanns yfir- 
skattanefndar.

12. Við 39. gr. Fyrri málsgr. orðist svo:
Úrskurði skattanefndar eða skattstjóra má skjóta til yfirskattanefndar. 

Skal það gert bréflega og ástæður færðar fyrir kærunni. Sé kæra ekki komin 
í hendur formanns yfirskattanefndar í Reykjavík fyrir 15. dag júnimánaðar 
og annarsstaðar fyrir 15. dag maimánaðar, verður henni ekki sinnt. Yfir- 
skattanefnd skal úrskurða kærur fyrir júnílok i Reykjavík og annarsstaðar 
fyrir maílok og tilkynna aðilum úrslitin tafarlaust.

13. Við 40. gr. Þriðja málsgr. orðist svo:
Yfirskattanefnd skal hafa lokið störfum sinum fyrir júnílok í Reykjavík 

og annarsstaðar á landinu fyrir maílok, og sendir hún þá skattskrána ásamt



framtalsskýrslum og skrá um eignir og tekjur framteljenda, er engan skatt 
greiða, til ríkisskattanefndar. Þó getur f jármálaráðlierra veitt yfirskattanefnd 
lengri frest, ef um stórfeUdar lagfæringar á skattskránni er að ræða.

14. Við 41. gr. Niðurlag greinarinnar frá „fyrir septemberlok“ orðist svo: og til- 
kynna innheimtumanni skattsins og aðilum úrslitin tafarlaust.

15. Við 42. gr. Greinin orðist svo: •
Rikisskattanefnd skal hafa eftirlit með störfum skattanefnda, skattstjóra 

og yfirskattanefnda og samræma skattaframtöl og skattaákvörðun í liinum 
einstöku skattaumdæmum. Skal ríkisskattstjóri fyrir hönd nefudarinnar ferð- 
ast um á milli skattanefnda og vfirskattanefnda í þessu skyni, þegar ástæða 
þykir til, og yfir höfuð leiðbeina um allt, er að skattaákvörðun og skattafram- 
tali lýtur. Hann skal og yfirfara skattaskrár og framtalsskýrslur. Rikisskatta- 
nefnd getur af eigin hvötum rannsakað hvert það atriði, er framkvæmd laga 
þessara varðar, og getur í þvi skyni krafizt allra upplýsinga hjá skattþegnum, 
skattanefndum, skattstjórum og yfirskattanefndum, svo og lijá lánsstofnun- 
um og öðrum þeim, er í 35. gr. greinir. Loks getur rikisskattanefnd af sjálfs- 
dáðum breytt ályktunum skattanefnda og yfirskattanefnda, þótt ekki hafi 
verið kært, en jafnan skal hún þá gera aðilum aðvart áður en hún breytir 
skattgjaldi þeirra án þess að yfir haff verið kært:

Úrskurður ríkisskattanefndar er fullnaðarúrskurður. Ágreining um skatt- 
skyldu má þó jafnan bera undir dómstóla.

16. Við 46. gr. Greinin orðist svo:
Lögreglustjórar — í Reykjavík tollstjóri — innheimta tekju- og eignarskatt 

á manntalsþingum ár hvert. Sé skatturinn eigi greiddur innan mánaðar frá 
gjalddaga, skal greiða dráttarvexti, 1% fyrir hvern mánuð eða brot úr mán- 
uði, sem greiðsla dregst. Fjármálaráðherra getur með reglugerð sett fyllri á- 
kvæði um innheimtuna, svo sem að gjalddagar skuli vera fleiri en einn á ári, 
þar sem það þykir henta, um tilbúning og sölu skattmerkja og þess háttar. 
Nú breytir ríkisskattanefnd skatti svo seint, að tilkynning um það hefir eigi 
náð innheimtumanni fjrir gjalddaga skattsins, og skal hann þá innheimta eða 
endurgreiða þann skatt síðar á árinu.

17. Á eftir 55. gr. komi:

VI. KAFLI.
Ákvæði um stundarsakir.

56. gr.
Heimilt er sveitar- og bæjarstjómum, meðan Alþingi ekki hefir sett lög 

um almannatryggingar eða á annan hátt létt að verulegum mun af hémðun- 
um kostnaði við fátækraframfærslu, að hækka skattgjald það, sem um ræðir 
í 6. gr., um 50% í umdæmum sinum. Skal innheimta viðbótarskatt þennan 
samtímis skattgjaldinu til ríkissjóðs og af sömu mönnum, og rennur hann all- 
ur til hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarsjóðs. Jafnframt rennur þá og til sömu 
sjóða % skattgjaldsins samkvæmt 15. gr. úr hlutaðeigandi héruðum.


