
Nd. 457. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breyt. á I. nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt, og 1. nr. 20 
20. maí 1942, um breyt. á þeim lögum.

Frá Lúðvik Jósefssyni.

1. Framan við 1. gr. frv. komi 2 nýjar greinar, er verði 1. og 2. gr. (greinatalan 
breytist samkv. því), svo hljóðandi:
a. (1. gr.) 3. mgr. 3. gr. 1. nr. 20/1942 orðist svo:

Hjá þeim af þessum félögum, sem hafa sjávarútveg sem aðalatvinnu- 
rekstur, iná draga frá tekjum nýbyggingarsjóðstillag, sem neinur % — ein- 
um þriðja — af hreinum tekjum félags, áður en tekjuskattur, stríðsgróða- 
skattur og útsvar, sem greitt liefur verið á árinu, er dregið frá tekjunum. Þau 
félög, sem samkv. lögum geta ekki úthlutað varasjóði sinum við félagsslit, 
sbr. t. d. 3. gr. I. nr. 46 13. júní 1937, mega draga frá tekjunum varasjóðstillag, 
sem nemur % — einum þriðja — af hreinum tekjum félags, áður en tekju- 
skattur, stríðsgróðaskattur, samvinnuskattur og útsvar, sem greitt hefur verið 
á árinu, er dregið frá tekjunum. Nú er nj'byggingarsjóður orðinn jafnhár 
hæfilegu vátryggingarverði skips eða skipa skattþegns, að dómi rikisskatta- 
nefndar, eða sjóðurinn er orðinn 2 milljónir króna, og iná hið skattfrjálsa 
framlag i nýbyggingarsjóð þá eigi neina hærri upphæð en Ve af hreinum tekj- 
um félags samkvæmt framansögðu. Þessi takmörkun á skattfrjálsu nýbygg- 
ingarsjóðsframlagi skal þó ekki koma til greina, fyrr en sjóðurinn er orðinn 
200 þúsund krónur.

b. (2. gr.). 5. gr. 1. nr. 20/1942 orðist svo:
a. í kaupstöðum og kauptúnum með yfir 300 ibúa:

Fyrir einstakling ........................................................................... kr. 1500.00
— hjón ....................................................................................... — 3000.00
— hvert barn ...........................................................................  — 1200.00

b. Annars staðar á landinu:
Fyrir einstakling ........................................................................... kr. 1300.00

— hjón ......................................................................................  — 2600.00
hvert barn ........................................................................... — 1000.00

2. Á eftir 1. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
11. gr. I. nr. 20/1942 falli niður.

3. Við 2. gr. frv. Greinin orðist svo:
1. mgr. 14. gr. b. (56. gr.) 1. nr. 20 20. maí 1942 orðist svo:
Nú nýtur félag, er um getur í 3. gr. a. I. nr. 6/1935 og hefur sjávarútveg sem 

aðalatvinnurekstur, hlunninda vegna framlags í nýbyggingarsjóð samkv. ákvæð- 
um 3. gr. 3. mgr., og gilda þá urn það framlag þær reglur, er greinir i 14. gr. c.-f. 
liðum.


