
2. Við 7. gr.
a. 2. málsl. 1. mgr. falli niður.
b. A eftir 5. mgr. komi ný mgr., svo hljóðandi:

Þetta tekur þó ekki til launa, sem reiknuð eru á grundvelli verðmætis af-
urða, svo sem aflahlutar. ÞÓ skulu laun, hluti launa eða aðrar greiðslur til
skipverja á togurum og fiskflutningaskipum, sem miðaðar eru við hundraðs-
hluta af afla, aðeins hækka í samræmi við hækkaða vísitölu samkv. þessari
grein, en ekki hækka að öðru leyti að krónutali vegna gengisbreytingar sam-
kvæmt lögum þessum.

3. Við 10. gr. Við greinina bætist ný mgr., svo hljóðandi:
Vörur, sem komnar eru til landsins við gildistöku laga þessara, skulu toll-

afgreiddar samkvæmt skráðu gengi bankanna, þegar tollafgreiðslan fer fram.
4. Við 11. gr.

a. Í stað orðanna "Ef sala í tveimur næstu söluferðum" komi: Ef sala í fjórum
næstu söluferðum.

b. 1. málsl. síðustu mgr. orðist þannig:
Framleiðslugjald skal lagt á allar síldarafurðir, aðrar en þær, sem fluttar

eru út fullverkaðar í smápökkum til manneldis, og skal það nema 8% af út-
flutningsverðmæti þeirra.

5. Við 12. gr.
a. Niðurlag 8. mgr. á eftir orðunum "ársvextir af þeim 4%" orðist svo: Til trygg-

ingar greiðslu skuldabréfanna skal ríkissjóður fá veð í hinum skattlögðu
eignum, og er eign veðhæf fyrir fjárhæð, er samsvarar matsverði hennar til
þessa skatts. Skipa skal nefnd eftir tilnefningu hæstaréttar, er hefur rétt til
að ákveða, að niður falli kvöð á gjaldanda um veðsetningu, ef nefndin telur,
að veðsetningin muni hindra eðlilegan atvinnurekstur gjaldanda. Til greiðslu
á skattinum er heimilt að afhenda eignir með því matsverði, sem ákveðið er í
lögum þessum.

b. 9. mgr. orðist svo:
Samvinnufélög og hlutafélög skulu greiða þann hluta af skatti, er eig-

endum þeirra eða hluthöfum ber að greiða vegna eignar þeirra í félögunum.
Slík útborgun frá félögum vegna eigenda eða hluthafa telst ekki skattskyld,
hvorki sem arður til hluthafa né ráðstöfun á varasjóði, enda sé greiðslan
tekin af eignum, er félagið átti í árslok 1949. 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. Sá skattur, sem félögum ber að greiða vegna félagsmanna sinna eða hlut-
hafa, skal innheimtur hjá félögunum og teljast þeirra skuld.

e. Í stað orðanna "byggingarsjóðs samkv. lögum nr. 44/1946" í síðustu mgr.
komi: þeirra aðila, er byggja íbúðir samkv. I. og III. kafla 1. nr. 44/1946, í
sömu hlutföllum og greinir í 1. tölul. 3. gr.

6. Við 13. gr. í stað orðanna "til ársloka 1949" í 2. mgr. komi: til júníloka 1946.
7. Við 14. gr. Við greinina bætist ný mgr.:

Eignarskattur samkv. lögum þessum er ekki frádráttarbær frá tekjum til
skatts.


