
Ed. 344. Breytingartillögur [139. mál]
við frv. til laga um tekjuskatt og eignarskatt.

Frá Birni Jónssyni.
1. Við 10. gr.

a. H-liður greinarinnar falli niður.
b. Aftan við greinina komi nýr liður, svo hljóðandi:

Opinber listamannalaun og heiðurslaun, sem veitt eru fyrir sérstök afrek
í bókmenntum, listum og vísindum eða fyrir björgun úr lífsháska.

2. Við 11. gr. 1. málsliður B-liðar orðist svo:
Tap á útistandandi skuldum, enda sé sannað, að skuldin sé töpuð.

3. Við 12. gr. D-liður greinarinnar falli niður.
4. Við 13. gr. Síðari málsliður e-liðar orðist svo:

Enn fremur félagsgjöld til atvinnurekendafélaga, þó ekki umfram 5%0
- fimm af þúsundi - af launagreiðslum fyrirtækjanna.

5. Við 14. gr.
a. Fyrir ,,500 kr." i 1. málsgr. komi: 1000kr.
b. Fyrir "sex mánuði" í 3. málsgr. komi: þrjá mánuði.

6. Við 15. gr. A-liður greinarinnar orðist svo:
Sömu reglum um fyrningu skal fylgja frá ári til árs. Nánari ákvæði um,

hvernig reikna skuli fyrningu eða viðhald, skulu sett í reglugerð, sem fjármála-
ráðherra setur, og er þar heimilt að ákveða til frádráttar vegna fyrningar og
viðhalds fasteigna vissa hundraðstölu af fasteigna- eða brunabótaverði þeirra.
Alla fastafjármuni skal fyrna miðað við áætlaðan endingartíma þeirra og upp-
haflegt kaupverð.

7. Við 16. gr. 4. málsgr. greinarinnar orðist svo:
Ef skattþegn hefur útgjöld vegna menntunar barna sinna eldri en 16 ára,

skal draga frá hreinum tekjum hans, áður en skattur er á þær lagður, þau
útgjöld allt að 15000kr., enda nægi tekjur viðkomandi barns sannanlega ekki
til að standa straum af menntunarkostnaðinum.

8. Við 17. gr.
a. Fyrir ,,10%" í 1. málsgr, komi: 8%.
b. Fyrir orðin ,,% af hreinum tekjum" í 2. málsgr, komi: % af hreinum tekjum.
c. A eftir 2. málsgr. komi ný málgrein, svo hljóðandi:

Hjá þeim af þessum félögum, sem hafa sjávarútveg sem aðalatvinnurekstur,
og félögum, sem samkvæmt lögum geta ekki úthlutað varasjóði sínum við félags-
slit, má þó draga frá tekjunum varasjóðstillag, sem nemur ys - einum þriðja -
af hreinum tekjum félags, áður en tekjuskattur og útsvar, sem greitt hefur verið á
árinu, er dregið frá tekjunum.

9. Við 25. gr. Í stað ,,20%" í lL-lið greinarinnar komi: 25%.


