
Ed. 519. Nefndarálit
um frv. til 1. um eignaraukaskatt.

F rá  meiri hlu ta fjárhagsnefndar.

Frv. þetta var borið fram  í upphafi þings á s. I. vori og var lagt fyrir milli- 
þinganefnd i skattam álum  til athugunar. Varð m illiþinganefndin ekki á eitt sátt 
um afgreiðslu málsins. Fjárhagsnefnd hefur tekið frumv. fyrir á einum fundi, og 
kom þá í ljós, að ekki m undi nást samkomulag i nefndinni um afgreiðslu þess.
Var þó gert ráð fyrir, að annar fundur yrði haldinn um frv., en af því hefur
ekki getað orðið vegna veikindaforfalla form anns.

Við undirritaðir leggjum til, að frv. verði sam þykkt með þeirri efnisbreytingu, 
:ið skatturinn taki einnig til eignaraukningar ársins 1943 og hið skattfrjálsa há- 
mark eignaraukans verði hækkað nokkuð. Þá teljum við og rétt að kveða nokkru
skýrar á um en gert er í frv., hversu fara skuli um m at á fasteignum, þegar um
eignatilfærslu er að ræða, svo og að taka beinlínis fram, að eignarauki vegna 
greiðslu liftryggingafjár, dánarbóta og þess h á tta r sé ekki skattskyldur.

Samkvæmt fram anskráðu leggjum við til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Á árinu 1944 skal leggja sérstakan skatt á eignaraukningu, sem orðið
hefur á árunum  1940, 1941, 1942 og 1943 og er um fram  100 þús. k rónur h já  
hverjum  skattþegni, enda nemi skuldlaus eign hans að skattinum  frádregn- 
um eigi lægri upphæð. Skatturinn reiknast þannig:

Af 100—200 þús. kr. greiðist 20% af því, sem er um fram  100 þús. kr. 
Af 200 þús. til 1 millj. kr. greiðist 20 þús. af 200 þús. og 25% af afgangi.
Af einni m illj. kr. greiðist 220 þús. kr. og 30% af því, sem er þar fram  yfir.

2. Við 2. gr.
a. Orðin: „að meðtöldum verðlæ kkunarskatti“ falli niður.
b. í stað „1943“ og „1942“ í lok fyrri málsl. komi: 1944 og 1943.
c. Aftan við greinina bæ tisl: Eignarauki, sem stafar af útborgun líftrygg- 

ingafjár, örorku- eða dánarbóta, er ekki skattskyldur skv. lögum þessum.

3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Við ákvörðun eignaraukningar samkvæmt 2. gr. skal farið eftir fram- 

tölum  skattþegna, eins og skattanefndir hafa frá  þeim gengið við álagningu 
tekju- og eignarskatts. Þó skal um fasteignir, skip og aðrar eignir, sem skatt- 
þegn hefur eignazt á fyrrgreindu tímabili, miða við það verð, sem hann hefur 
greitt fyrir eignirnar.

Nú telur skattjiegn, að eignaraukning, sem fram  kemur á fram tali hans, 
sé ekki raunveruleg, heldur fram  komin vegna tilfærslu á eignum, og á hann 
þá rétt á að láta fara fram  rnat á eignabreytingu sinni. Rikisskattanefnd skal 
fram kvæm a m at þetta, en tilnefnt getur hún  þó þ rjá  menn, er fram kvæm i 
matið, þegar sérstaklega stendur á eða ef skattþegn er búsettur utan Reykja- 
víkur. Við matið skal farið eftir þvi, hvort skattþegn teljist raunverulega 
betur stæður fjárhagslega eftir eignatilfærsluna.

Nú leikur vafi á því, að fyrir liggi fullnægjandi upplýsingar um raun- 
verulegt kaupverð eða kostnaðarverð eignar, og skal þá rik isskattanefnd meta 
eignina eða skipa menn til þess samkv. 3. málsgr.

Ráðherra ákveður með reglugerð nánar um framkvæmd eignamats og 
þar á meðal um alla fresti i sambandi við ré tt skattþegna til að óska mats og 
matsmanna til að fullgera rnatsgerð sina.

Alþingi, 24. nóv. 1943.

Bernh. Stefánsson, H. Guðmundsson, Brynjólfur Bjarnason. 
fundaskr. frsm.


