
Nd. 319. Breytingartillögur [137. mál]
við frv. til laga um tekjuskatt og eignarskatt.

Frá Gylfa Þ. Gíslasyni, Benedikt Gröndal og Sighvati Björgvinssyni.

1. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Hjón eru hvort um sig sjálfstæðir skattaðilar og skal þeim reiknaður tekju-

og eignarskattur hvoru í sínu lagi.
2. Við 59. gr. 1. mgr. orðist svo:

Launatekjur og tekjur af séreign hvors hjóna skulu skattlagðar hjá því
hjóna, sem þeirra aflar. Tekjur hjóna af hjúskapareign og aðrar sameiginlegar
tekjur skulu skattlagðar hjá því hjóna, sem hærri sértekjur hefur.

3. Við 63. gr. Greinin orðist svo:
Persónuafsláttur manna, sem um ræðir í 62. gr., skal vera 163000 kr. fyrir

hvern einstakling og hvort hjóna um sig.
Nemi persónuafsláttur skv. þessari grein hærri fjárhæð en reiknaður skattur

af tekjuskattsstofni skv. 1. tl. 62. gr., skal ríkissjóður leggja fram fé sem nemur
allt að þessum mun og skal því ráðstafað fyrir hvern mann til greiðslu útsvars
skattársins.

Sá hluti persónuafsláttar annars hjóna, sem enn er óráðstafað, skal notaður
til lækkunar skatti hins hjóna eða til greiðslu útsvars þess fyrir skattárið.

Sá hluti persónuaflsáttar, sem þá CI' enn óráðstafað fellur niður.
4. Við 64. gr. 1. mgr. 1. tölul. orðist svo:

Heimilisfrádrátt, að fjárhæð 30 000 kr., hjá hvoru hjóna, enda hafi þau
bæði tekjur af störfum, öðrum en heimilisstörfum á eigin heimili, og saman-
lagt vinnuframlag þeirra nemi 24 vinnumánuðum á tekjuárinu. Þessi fjárhæð
skal þó lækka um 1/12 fyrir hvern mánuð, sem á vantar að vinnuframlag annars
hvors aðilans nái 12 vinnumánuðum.

5. Við 65. gr. 1. og 2. mgr. orðist svo:
Með hverju barni innan 16 ára aldurs á tekjuárinu, sem heimilisfast er hér

á landi og er á framfæri manna, sem skattskyldir eru skv. 1. gr., skal ríkissjóður
greiða barnabætur, er nemi 47400 kr. með fyrsta barni, en 71100 kr. með hverju
barni umfram eitt. Hvoru hjóna skal greiddur helmingur barnahótanna.

Ef hjón hafa bæði tekjur af störfum, öðrum en heimilisstörfum á eigin
heimili. og samanlagt vinnuframlag þeirra nemur 24 vinnumánuðum á tekju-
árinu, skal auka barnabætur skv. 1. mgr. um fjárhæð, sem nemur 18600 kr.
fyrir hvert barn, og skal hvoru hjóna greiddur helmingur þessa barnabótaauka.
Þessa fjárhæð skal þó lækka um 1/12 fyrir hvern mánuð, sem á vantar að vinnu-
framlag annars hvors aðilans nái 12 mánuðum.

6. Við 77. gr. Greinin orðist svo:
Sérhver einstaklingur skal greiða eignarskatt af eign sinni, og á þetta

einnig við um hjón, sem samvistum eru.


