
Nd. 577. Breytingartillögur [179. mál]
við frv. til I. um breyt. á I. nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt.

Frá fjárhagsnefnd.
1. Við 5. gr.

a. Fyrir "d-lið 1. málsgr." í 1. tölul. kemur: 1. málsgr, d-liðar.
b. Fyrir orðin "sbr. III. kafla: Um skattfrelsi sparifjár (22. gr., 2. málsgr.)"
i 1. tölul. kemur: sbr. ákvæði laganna um skattfrelsi sparifjár.

c. Fyrir orðin "laga nr. 16/1949" i fyrri málsgr. 2. tölul. kemur: laganna.
2. Við 6. gr. Meginmál greinarinnar orðast svo:

e. Eignaraukí, er stafar af aukavinnu, sem einstaklingar leggja fram utan reglu-
legs vinnutíma við byggingu íbúða til eigin afnota. Þessi ívilnun fellur þó
burt að því leyti, sem vinnan kann að fást endurgreidd með söluhagnaði af
íbúðinni samkv. e-lið 7. gr. Fjármálaráðherra setur um þetta nánari reglur.

f. Jarðræktarframlag ríkisins, samkvæmt II. kafla jarðræktarlaga, nr. 45 17.
mai 1950.

g. Fæði sjómanns, er hann fær hjá atvinnurekanda.
3. Við 7. gr. 2. tölul. orðast svo:

e-liður orðist svo:
Iðgjöld til stéttarfélaga, sjúkrasjóða, styrktarsjóða og atvinnuleysissjóða, þó

ekki hærri en sem svarar 5% af hreinum tekjum aðila.
4. Við 9. gr. Greinin orðast svo:

Fyrir 1. málsgr. 12. gr. laganna komi þrjár málsgreinar, þannig:
Frá hreinum tekjum heimilisfastra manna hér á landi, eins og þær eru

ákveðnar samkvæmt lögum þessum, skal draga sem hér segir:
Fyrir einstakling kr. 6500.00.
Fyrir hjón kr. 12000.00 (6 þús. fyrir hvort).
Fyrir hvert barn kr. 4500.00.



Nú breytist kaupgjaldsvísitala til hækkunar eða lækkunar frá þvi, sem hún
var að meðaltali árið 1953, og skal þá framangreindum frádráttarupphæðum
breytt í réttu hlutfalli við vísitölubreytingarnar. Brot úr hundraði skal fella niður
af útkomu, þegar reiknaðar eru út frádráttarupphæðir.

Frádráttur veitist fyrir þau börn, sem ekki eru fullra 16 ára i byrjun þess
almanaksárs, þegar skattur er á lagður. Hér með teljast stjúpbörn, kjörbörn og
fósturbörn, sem ekki er greitt meðlag með. Fyrir aðra skylduómaga, sem skatt-
greiðandi hefur á framfæri sínu, veitist sami frádráttur og fyrir börn.

5. Við 12. gr. Fyrir ,,2. málsgr." kemur: 3. málsgr,
6. Við 15. gr. Á eftir greininni kemur ný grein (verður 16. gr.), þannig:

45. gr. laganna orðist svo:
Lögreglustjórar - í Reykjavík tollstjóri - innheimta tekju- og eignarskatt

á manntal sþingum ár hvert. Sé skatturinn eigi greiddur innan mánaðar frá gjald-
daga, skal greiða dráttarvexti, % % fýrir hvern mánuð eða brot úr mánuði, sem
greiðsla dregst. Nú er skattur eigi greiddur fyrir næstu áramót, eftir að hann
var á lagður, og skal þá greiða 1% dráttarvexti fyrir hvern mánuð eða brot
úr mánuði, sem greiðsla dregst frá þeim áramótum. Fjármálaráðherra getur
með reglugerð sett fyllri ákvæði um innheimtuna, svo sem að gjalddagar skuli
vera fleiri en einn á ári, þar sem það þykir henta, um tilbúning og sölu skatt-
merkja og þess háttar. Einnig getur fjármálaráðherra með reglugerð skyldað
kaup greiðendur til að gefa skýrslur um mannahald og halda eftir og skila til
innheimtumanns upp i þinggjöld manna hluta af kaupi þeirra til lúkningar gjöld-
unum, og má i reglugerðinni setja ýtarlegri ákvæði um allt, er að þessu lýtur.
Kaupgreiðandi ábyrgist þá fé það, er hann hefur haldið eftir sem geymslufé. Fé
þetta og gjöld, er ekki hefur verið haldið eftir vegna vanrækslu kaupgreiðanda.
má taka lögtaki hjá honum sem eigin skattar væru. Nú vanrækir kaupgreiðandi
að halda fé eftir upp i gjöldin, skila innheimtufé eða umkröfðum skýrslum,
og má þá einnig beita sektum, ef eigi er úr bætt innan hæfilegs frests, er inn-
heimtumaður ákveður.

Enn fremur getur ráðherra með reglugerð ákveðið, að innheimta skuli fyrir
fram upp i væntanlega skatta yfirstandandi árs hjá hverjum gjaldanda fjár-
hæð, er nemi allt að helmingi þeirra þinggjalda, sem honum bar að greiða næst-
liðið ár.

Nú breytir rikisskattanefnd skatti svo seint, að tilkynning um það hefur eigi
náð innheimtumanni fyrir gjalddaga skattsins, og skal hann þá innheimta eða
endurgreiða þann skatt síðar á árinu.

7. Við 16. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Á eftir 55. gr. laganna komi fimm nýjar greinar, svo hljóðandi.

a. (63. gr.) o. s. frv.
8. Við 17. gr. Aftan við greinina bætist nýr málsliður, svo hljóðandi:

Jafnframt er úr gildi numin 1. gr., hluti af 4. gr. (a- og b-liðir), 5. gr.
og hluti af 14. gr. (a- og i-liðir) laga nr. 20 1942, lög nr. 16 1949 og lög nr. 60
1949, um breyt. á lögum nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt.


