
Nd. 431. Breytingartillögur [125. mál]
við frv. til I. um gengisskráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, framleiðslu-
gjöld o. fl.

Flm.: Skúli Guðmundsson, Sigurður Ágústsson, Jóhann Hafstein.

1. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Gengishagnaður sá, sem myndast við það, að hrein (netto ) gjaldeyriseign

íslenzkra banka verður seld hærra verði eftir gengislækkunina, skal renna í
ríkissjóð og varið til lánveitinga sem hér segir:



1. Einn þriðji hluti skal lánaður byggingarsjóði verkamanna samkv. lögum
nr. 44/1946.

2. Einn þriðji hluti skal lánaður byggingarsjóði samkv. lögum nr. 35/1946
til byggingarframkvæmda í sveitum.

3. Einn þriðji hluti skal lánaður Ræktunarsjóði Íslands til 20 ára með jöfnum
afborgunum og 2% ársvöxtum.
Lán til byggingarsjóðanna samkv. 1. og 2. tölul. skulu vera bráðabirgða-

lán með 4% ársvöxtum og endurgreiðast ríkissjóði jafnharðan og tekjur sjóð-
anna af eignarskatti samkv. 12. gr. innheimtast.

því fé, sem ríkissjóður fær endurgreitt af lánum samkv. 1.--3. tölul., skal
jafnharðan varið til greiðslu á lausaskuldum ríkissjóðs við Landsbanka íslands.

2. Við 11. gr. 3. málsgr. orðist svo:
Framangreindu framleiðslugjaldi skal varið samkvæmt fyrirmælum fjár-

laga í lánveitingar til hraðfrystihúsa, sem byggð eða endurbyggð hafa verið á
tímabilinu frá 31. des. 1945 til 31. des. 1949 og eigi hafa fengið lán úr Stofnlána-
deild sjávarútvegsins. Þegar því er lokið, skal framleiðslugjaldinu varið til að
standa straum af og endurgreiða skuldir ríkisins, sem mynd azt hafa í sam-
bandi við togarakaup. ábyrgðargreiðslur og aðrar ráðstafanir og framkvæmdir
í þágu sjávarútvegsins á liðnum árum, og því næst til að greiða önnur útgjöld
ríkisins.

3. Við 12. gr. Greinin orðist svo:
A árinu 1950 skal leggja sérstakan skatt á eignir aUra einstaklinga, sem skatt-

skyldir eru samkvæmt 1. og 2. kafla laga nr. 6/1935, og skal skatt álagning in miðuð
við eignir þeirra hinn 31. des. 1949.

Mat á verðmæti eigna skal fara fram eftir ákvæðum skattalaga, og hrein
eign skal ákveðin eins og þar segir með eftirtöldum breytingum:
1. Fasteignir skulu metnar samkvæmt fasteignamati margfölduðu með tölunni

6 að því er varðar Reykjavík, tölunni 5 að því er varðar aðra kaupstaði með
yfir 4000 íbúa í árslok 1948, tölunni 4 að því er varðar aðra kaupstaði með
yfir 2000 íbúa á sama tíma, og tölunni 3 að því er tekur til annarra lands-
hluta.

2. Verðmæti skips skal talið vátryggingarverð þess, nema sannað sé með mati,
að eðlilegt söluverð þess sé annað.

3. Innstæður erlendis, sem til voru í árslok 1949 og óeyddar eru við gildistöku
laga þessara, reiknast með því verðgildi, sem þær hafa eftir að gengisbreyt-
ing samkvæmt lögunum hefur komið til framkvæmda.

4. Frá eignum dregst gengistap vegna skulda í erlendum gjaldeyri, sem ógreiddar
eru við gildistöku laganna og stofnað hefur verið til vegna innflutnings á vör-
um eða skipum með leyfi gjaldeyrisyfirvalda, enda sé sannað, að útsöluverð
vörunnar hafi verið ákveðið áður en lög þessi ganga í gildi og miðað við það
gengi, er þá var.

Frá eignum dragast enn fremur þær fjárhæðir, sem lagðar hafa verið í
nýbyggingarsjóði samkv. lögum nr. 20/1942, hvort sem búið er að verja þeim
að öllu leyti til kaupa á framleiðslutækjum eða ekki.
Félög greiða ekki eignarskatt samkvæmt lögum þessum, en hreinum eign-

um þeirra, reiknuðum samkvæmt ákvæðum laganna, skal skipt niður á eigendur
félaganna í réttu hlutfalli við hlutafjár- og stofnfjáreign þeirra hvers um sig,
og teljast þær eignir með öðrum eignum einstaklinga við skattálagningu. Gildir
þetta einnig um eignir félaga, sem njóta undanþágu frá skatti samkvæmt sér-
stökum lögum. Með eignum félaga, sem skiptast samkvæmt framansögðu, teljast
ekki þær eignir, sem samkvæmt landslögum er óheimilt að skipta milli félags-
manna við félagsslit, en eiga þá að afhendast því opinbera til varðveizlu, sbr.
lög nr. 46/1937. Eigi heldur það fé, sem útgerðarfélög hafa lagt í nýbyggingar-
sjóði, samkv. lögum nr. 20/1942, um breytingar á 1. nr. 6/1935.



Af eignum einstaklínga, reiknuðum samkvæmt framansögðu, eru fyrstu
300000 kr. hjá hverjum skattaðila skattfrjálsar. Ef eign nemur 300000-
500000 kr. reiknast 10% af því, sem er umfram 300 þús. kr.

Af 500 þús.-1 millj. kr. reiknast 20 þús. kr. af 500 þús. kr. og 15% af
afgangi.

Af 1 millj.-P/2 millj. kr. reiknast 95 þús. kr. af 1 millj. kr. og 20% af
afgangi.

Af Ph millj. kr. reiknast 195 þús. kr. og 25% af afgangi.
Skatturinn skal greiðast í síðasta lagi 6 mánuðum eftir að skattupphæð var

tilkynnt gjaldanda. Nú er skattur hærri en kr. 2000.00, og er gjaldanda þá heimilt
að greiða allt að 90% af því, sem þar er fram yfir, með skuldabréfum, er hann
gefur út, en ríkisstjórnin ákveður form og texta skuldabréfanna. Andvirði bréf-
anna greiðist með jöfnum afborgunum á eigi lengri tíma en 20 árum og séu
ársvextir af þeim 4%. Til greiðslu á skattinum er heimilt að afhenda fasteignir
með því matsverði, sem ákveðið er í lögum þessum.

Félagsmaður í samvinnufélagi getur krafizt þess að fá útborgað úr félag-
inu þann hluta af þeim skatti, er honum ber að greiða, sem á hefur verið lagður
vegna eignar hans í félaginu. Eigandi hlutabréfs getur einnig krafizt þess að
fá útborgað úr viðkomandi hlutafélagi til greiðslu á skatti samkvæmt lögum
þessum þann hluta af þeim skatti, er honum bar að greiða, sem á hefur verið
lagður vegna eignar hans í hlutafélaginu. Slík útborgun til hluthafa frá hluta-
félagi telst ekki skattskyld samkv. ákvæðum laga nr. 20/1942, um breyting á
lögum nr. 6/1935. Við útreikning á þeim hluta skatts, er félagi ber að greiða,
skal fyrst finna, hvað gjaldanda ber að greiða af nettó-eign sinni, annarri en
eign í félagi. Það, sem er umfram þá fjárhæð í skatti, skal greitt af félagi. Ef
um fleiri en eitt félag er að ræða, skiptist skatthluti félaganna hlutfallslega
milli þeirra eftir eign gjaldanda í þeim.

Af skatti þessum skulu 5 milljónir króna renna til aflatryggingasjóðs, er
teknar séu af óskiptu og greiðast af því fé, er fyrst innheimtist. Af skattinum
skal enn fremur verja 10 millj. króna til uppbóta á sparifé samkv. 13. gr.

Að öðru leyti skal skattinum skipt í tvo jafna hluta. Öðrum hlutanum skal
varið til greiðslu á lausaskuldum ríkissjóðs, en hinn hlutinn skiptist til helm-
inga milli byggingarsjóðs samkv. lögum nr. 35/1946 og byggingarsjóðs samkv.
lögum nr. 44/1946. Skuldabréf, sem eignarskattur samkv. þessari grein er
greiddur með, skulu vera lögmæt greiðsla upp í Iausaskutdir ríkissjóðs við
Landsbanka íslands, en ríkissjóður ábyrgist gagnvart bankanum greiðslu
bréfanna.

4. A eftir 12. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Af skatti þeim, sem innheimtist samkvæmt 12. gr., skal 10 milljónum króna

varið til þess að bæta verðfall, sem orðið hefur á sparifé einstaklinga, þ. e. ein-
stakra manna, en ekki félaga, stofnana, sjóða eða annarra ópersónulegra aðila.
Til sparifjár telst í þessu sambandi fé, sem lagt hefur verið til ávöxtunar í banka,
sparisjóði, innlánsdeildir samvinnufélaga og aðrar lánsstofnanir, sem eins stend-
ur á um að þessu leyti. Enn fremur innstæður einstaklinga í verzlunarreíkning-
um, sem venjulegir innlánsvextir sparisjóða hafa verið greiddir af, enda liggi
fyrír yfirlýsing skattanefnda um innstæðuna og skattgreiðslu af henni.

Skilyrði bóta er, að innstæðan hafi verið talin fram til skatts og staðið
óslitið frá árslokum 1941 til ársloka 1949 til ávöxtunar í nefndum láns- eða
viðsldptastofnunum. Samt fellur réttur til bóta ekki niður, þótt sparifé hafi
verið flutt úr einum sparifjárreikningi í annan i sömu stofnun, eða Úr spari-
fjárreikningi í einni stofnun í sparifjárreikning í annarri stofnun, enda hafi
nefndur flutningur ekki tekið meira en tvo daga, ef fé er flutt innan sama bæjar-
félags, en annars ekki meira en tvær vikur.

Bætur skulu því aðeins greiddar, að eigandi innstæðu sé á lífi, er lög þessi



taka gildi. ÞÓ skulu maka innstæðueiganda, foreldri eða nið greiddar bætur á
innstæðu, sem þannig hefur gengið að erfðum.

Bætur þessar má greiða í ríkisskuldabréfum.
Ríkisstjórnin setur nánari reglur um framkvæmd á úthlutun bóta sam-

kvæmt þessari grein, þar á meðal um innköllun kröfueigenda innan hæfilegs
og tiltekins frests að viðlögðum kröfumissi. Landsbanka Íslands skal falin fram-
kvæmd úthlutunarinnar.

5. Við 15. gr. A undan orðunum "svo og öll önnur ákvæði" komi: 2. kafli laga
nr. 128/1947.


