
Ed. 338. Breytingartillögur [139. mál]
við frv. til 1. um tekjuskatt og eignarskatt.

Frá fjárhagsnefnd.

1. Við 12. gr. A eftir orðinu "menningarmála" í D-lið bætist: vísindalegra rann-
sóknastofnana.

2. Við 13. gr. Fyrir ,,7000 kr." í 2. málsl. 1. málsgr. D-liðar komi: 10000 kr.
3. Við 16. gr. 1. málsgr. orðist svo:

Frá hreinum tekjum heimilisfastra manna hér í landi, eins og þær eru
ákveðnar samkvæmt lögum þessum, skal draga sem hér segir:

Fyrir einstaklinga 50000 kr.
Fyrir hjón 70000 kr., telji þau fram sitt í hvoru lagi 35000 kr. hjá hvoru.
Fyrir hvert barn, sem er á framfæri skattþegns og ekki fullra 16 ára í byrjun

þess almanaksárs, þegar skattur er lagður á, 10000 kr. Hér með teljast stjúpbörn,
kjörbörn og fósturbörn, sem meðlag er ekki greitt með.

4. Við 17. gr. Annar og þriðji málsl. 3. máls gr. verði sérstök málsgrein.
5. Við 22. gr. 2. málsl. H-liðar orðist svo:

Eignirnar skulu metnar til endurkaupsverðs að frádregnum fullum afskrift-
um, er miðist við þann árafjölda, sem liðinn er af áætluðum endingartíma, sbr.
15. gr. A.

6. Við 24. gr. Fyrir ,,100" í 2. málsgr. komi: 1000.
7. Við 25. gr.

a. 2. málsl. 1. tölul. ("Enginn skattur .... hjá hvoru") falli niður.
b. Niðurlag sama tölul. ("Tekjuskatt, sem ekki nær 100 kr., skal fella niður við

álagningu") falli niður.
e, Aftan við greinina bætist nýr rómverskur liður, þannig:

Tekjuskatt, sem nær ekki 100 kr., skal fella niður við álagningu.
8. Við 26. gr. Greinin orðist svo:

I. Skattur af eignum þeirra, sem um ræðir í 1. gr. og 2. gr., sbr. 3., 4. og 6. gr.
3. málsgr., annarra en útlendra félaga, sbr. 2. gr. 3. málsgr., reiknast þannig:

Enginn skattur greiðist af fyrstu 100 þús. kr.
Af fyrstu 500000 kr. skattgjaldseign greiðist 5%0'
Af 500000-1000000 kr. skattgjaldseign greiðist 2500 kr. af 500000 og

9%0 af afgangi.
Af 1000000 kr. skattgjaldseign og þar yfir greiðist 7000 kr. af 1000000 kr.

og 12%0 af afgangi.
II. Skattur af eignum þeirra innlendu og erlendu félaga og annarra skattskyldra

aðila, sem um ræðir t 5. gr., sbr. 2. gr. 3. mgr., reiknast 7%0 - sjö af þúsundi.
III. Eignarskatt, sem nær ekki 100 kr., skal fella niður við álagningu.

9. Við 29. gr.
a. Orðin "og varaskattstjóra" í 1. málsgr. falli niður.
b. Orðin "eða varaskattsjóra" í upphafi 2. málsgr, falli niður.
e. 4. málsgr, falli niður.
d. Fyrir orðin "bæjar- og sveitarfélögum" í 5. málsgr, komi: sveitarfélögum.

10. Við 33. gr. Greinin falli niður, og breytist greinatalansamkv. því.
11. Við 38. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi:

Hafi skattstjóri grun um, að stórfelld skattsvik hafi verið framin, skal hann
hefja rannsókn þegar i stað og tilkynna ríkisskattstjóra jafnframt um rann-
sóknina.

12. Við 40. gr. Orðin "bæjar- og" á tveimur stöðum í greininni falli niður.



13. Við 42. gr.
a. Orðin "munnlega eða skriflega" í 4. málsgr, falli niður.
b. Aftan við sömu málsgr. bætist:

Heimilt er ríkisskattanefnd að leyfa, að málflutningur skuli vera munn-
legur.

14. Við 48. gr. Málsl. "Nú er .... um 15%" í 1. málsgr. falli niður.
15. Við 49. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi:

Fyrir endurtekin og stórfelld skattsvik má dæma mann í allt að 2 ára varð-
haldsvist.

16. Við 53. gr. Fyrsti málsl. 2. málsgr. orðist svo:
Nánari ákvæði um skilyrði fyrir framangreindum ívilnunum skulu sett í

reglugerð.
17. Við 55. gr. Greinin orðist svo:

Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þess-
ara laga, nánari ákvörðun skattskyldra tekna og eigna og störf skattstjóra og
ríkisskattanefndar.

18. Við 56. gr. Orðin "lög nr. 96 23. júní 1936 .... fiskframleiðenda, svo og" í 3.
málsl. 1. málsgr, falli niður.

19. Við ákvæði til bráðabirgða. 2. tölul. orðist svo:
Þeir skattgreiðendur, sem hafa orðið fyrir tapi vegna atvinnurekstrar síns

síðastliðin fimm ár fyrir gildistöku laga þessara og hafa ekki unnið upp tapið,
skulu njóta frádráttar skv. 2. málsgrein B-liðar ll. gr. laganna, eins og ákvæðið
hefði verið í gildi, þegar tapið varð.


