
Nd. 180. Breytingartillögur [4. mál]
við frv. till. um framlenging á gildi III. kafla 1.nr. 100/1948,um dýrtíðarráðstafanir
vegna atvinnuveganna.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

1. Við 2. gr. Aftan við greinina bætist:
Sala eða afhending heildsala á vörum er því aðeins undanþegin söluskatti,

að vörurnar séu seldar eða afhentar aðilum, sem eru söluskattskyldir af sölu
eða afhendingu sams konar vara.

2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
22. gr. laganna orðist þannig:
Af sölu og annarri veltu atvinnufyrirtækja og annarra skattskyldra aðila

skal greiða söluskatt sem hér segir:
a. 2% af sölu eða afhendingu smásala eða smásölufyrirtækja, enda hafi aðilar
þessir eða aðilar í félagi eða í sambandi við þá ekki framleitt eða unnið að
vörum þeim, sem þeir selja eða láta af hendi.

b. 3% af annarri sölu eða veltu, þar með talin umboðssala, sala eða afhending,
vinna og þjónusta látin í té af iðnaðarmönnum og iðnaðarfyrirtækjum, mat-
sölu-, veitinga- og gistihúsum, sýningar í kvikmyndahúsum, leikhúsum,
flutningastarfsemi, lausafjárleiga og þess háttar.

Af sölu bóksala á bókum í umboðssölu skal þó aðeins greiða skattinn
af umboðsþóknun hans.
Nú kaupir innlendur iðnaðarmaður eða framleiðandi eða fær afhenta vöru

til framleiðslu sinnar frá öðrum innlendum iðnaðarmanni eða framleiðanda,
sem búið hefur vöruna til eða unnið að henni, og í viðskiptum þeirra er sðlu-
skatti bætt við verð eða verðmæti vörunnar, og skal þá endurgreiða söluskatt-
inn vegna þessara viðskipta eftir nánari reglum, settum af fjármálaráðherra.
Sama gildir um aðvinnslu á vörum, sem innlendur iðnaðarmaður eða framleið-
andi fær annan innlendan iðnaðarmann eða framleiðanda til að gera á fram-
leiðsluvöru sinni.

Söluskattur vegna viðskipta miðast við heildarandvirði vöru án frádráttar
nokkurs annars kostnaðar en söluskatts þess, er verið er að leggja á, greiða og
halda eftir, og án tillits til þess, í hverju greiðsla er fólgin, og þótt um sé að
ræða skipti gegn vöru eða þjónustu. Sé um að ræða skipti á vörum og þjón-
ustu, afhendingu vara án endurgjalds, úttekt eiganda úr eigin fyrirtæki eða ef
greitt er í vörum eða í þjónustu, skal miða við almennt gangverð í sams konar
viðskiptum. Komi upp ágreiningur um það, hvað sé almennt gangverð í við-
skiptum af þessu tagi eða hvort um sams konar viðskipti sé að ræða, sker ríkis-
skattanefnd úr þeim ágreiningi til fullnaðar.


