
Nd. 181. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt.

Frá Skúla Guðinundssyni og Sveinbirni Hognasyni.

Á eftir 10. gr. frv. komi 2 nýjar greinar, er verði 11. og 12. gr., svo hljóðandi:
a. (11. gr.) 42. gr. laganna orðist svo:

Dómsmálaráðherra skipar lögfræðing til þess að hafa á hendi rannsóknir i 
skattamálum, er hafi heimild til þess að hefja rannsókn og setja rétt í hvaða um- 
dæmi landsins sem er. Auk valds rannsóknardómara skal hann hafa sama rétt til 
þess að krefjast upplýsinga og sama aðgang að bókum og skjölum og ríkisskatta- 
nefnd hefur samkvæmt lögum þessum. Kostnaður af þessari ráðstöfun greiðist 
úr ríkissjóði.

Er mál er svo vaxið, að yfirskattanefnd eða ríkisskattanefnd telur sig ekki 
geta fengið nægar upplýsingar um tekjur og eignir skattþegns eða framtal þykir 
tortryggilegt, getur nefndin vísað málinu til rannsóknar samkvæmt 1. mgr. Fjár- 
málaráðherra getur og gefið fyrirmæli um, að rannsókn skuli hafin, er hann telur 
ástæðu til. Að rannsókn lokinni skal afrit af prófum málsins, ásamt greinargerð 
um niðurstöður rannsóknarinnar, send aðila þeim, er rannsóknar hafði beiðzt, en 
sá aðili hlutast siðan til um frekari afgreiðslu málsins samkvæmt þessum lögum.

b. (12. gr.) 43. gr. laganna orðist svo:
Skattanefndir allar og skattstjórar bæjanna skulii halda gerðabækur, er fjár- 

málaráðuneytið lætur gera á kostnað ríkissjóðs. Löggildir lögreglustjóri gerða- 
bækur skattanefnda og skattstjóra, en fjármálaráðuneytið gerðabækur yfirskatta- 
nefnda og ríkisskattanefndar.

í gerðabækur skattanefnda skal meðal annars rita skattskrárnar og úrskurði. 
Skattskrá skal þó eigi rita í gerðabók skattstjóra. Yfirskattanefndir og rikis- 
skattanefnd skrá og í gerðabækur sínar xirskurði og aðrar ákvarðanir.

Formenn skattanefnda og skattstjórar skulu árlega láta niðurjöfnunarnefnd 
i té ókeypis endurrit af skattskrám, til afnota við niðurjöfnun útsvara. Svo skulu 
og formenn skattanefnda og skattstjórar gefa hagstofunni skýrslur um skatt- 
álagninguna, í því formi, sem hún fyrirskipar.


