
Nd. 162. Breytingartillögur r39. mál]
við frv. til I. um kjaramál.

Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.

1. Við 8. gr. frumvarpsins bætist ný mgr. er verði 2. mgr. og orðist svo:
Hjá þeim mönnum, sem náð höfðu 67 ára aldri fyrir 1. janúar 1978 eða

áttu rétt til örorkulífeyris á árinu 1977, skal álagður eignarskattsauki skv. a-lið
1. mgr. lækkaður um 16000 kr. hjá einstaklingi og um 24000 kr. hjá hjónum.

2. Við 9. gr. Greinin orðist svo:
Á árinu 1978 skal lagður sérstakur tekjuskattur á alla menn, sem tekjuskatt-

skyldir eru samkvæmt ákvæðum laga nr. 68/1971 með síðari breytingum, sem
hér segir:
a. Einstaklinga: 6% af skattgjaldstekjum skattársins 1977 að frádregnum
2800000 kr., auk 220000 kr. fyrir hvert barn sem er á framfæri þeirra. sbr.
1. mgr. e-liðar 25. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 9. gr. laga nr. 11/1975 og
4. gr. laga nr. 3/1978.

b. Samsköttuð hjón og karl og kona sem búa saman í óvígðri sambúð, sbr.
5. mgr. B-liðar 25. gr. laga nr. 68/1971 með síðari breytingum: 6% af skatt-
gjaldstekjum skattársins 1977 að frádregnum 3700 000 kr., auk 220000 kr.



fyrir hvert barn sem er á framfæri þeirra, sbr. 1. mgr. C-liðar 25. gr. laga
nr. 68/1971, sbr. 9. gr. laga nr. 11/1975 og 4. gr. laga nr. 3/1978.

c. Hjón, sem telja fram hvort í sinu lagi: 6% af skattgjaldstekjum hvors um
sig á skattárinu 1977að frádregnum 2220 OO(}kr. hjá hvoru, auk 110000 kr.
hjá hvoru fyrir hvert barn sem er á framfæri þeirra, sbr. 1.mgr. C-liðar 25. gr.
laga nr. 68/1971, sbr. 9. gr. laga nr. 11/1975 og 4. gr. laga nr. 3/1978.
Áður en skattur er ákvarðaður samkvæmt þessari grein skulu skattgjalds-

tekjur manna skv. 1. mgr., sem hafa með höndum atvinnurekstur eða sjálfstæða
starfsemi, lækkaðar um hreinar tekjur af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starf-
semi þegar frá þeim hreinu tekjum hefur verið dregin sú upphæð sem ætla má
að reiknuð laun þessara manna hefðu numið, miðað við vinnuframlag þeirra, ef
þeir hefðu unnið starfið i þágu óskylds aðila, eða hækkaðar um rekstrartöp af
atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi á skattárinu 1977 að viðbættri upphæð
reiknaðra launa þessara manna svo og um yfirfærð rekstrartöp frá fyrri árum
samkvæmt ákvæðum 2. mgr. B-liðar 11. gr. greindra laga.
Við ákvörðun á reiknuðum launum skv. 2. mgr. fyrir framlagða vinnu við

atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi skal farið eftir viðmiðunarreglum þeim
sem settar hafa verið vegna gjaldársins 1978 á grundvelli ákvæða 2. gr. reglu-
gerðar nr. 336/1976.
Nemi munur vergra tekna til skatts og skattgjaldstekna hærri fjárhæð en

532500 kr. hjá einstaklingi og hvoru hjóna sem telja fram hvort Í sínu lagi, en
798700 kr. hjá samsköttuðum hjónum, skal hækka skattgjaldstekjur samkvæmt
stafliðum a., b. og e. um þá fjárhæð sem munurinn er umfram þessar fjárhæðir,
eftir þvi sem við á, og reiknast þá sérstaki tekjuskatturinn af þessum upphækk-
uðu skattgjaldstekjum, sbr. stafliði a., b. og e.

Hjá skattþegum, sem vinna við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi,
skal, áður en ákvæðum 4. mgr. er beitt, hækka vergar tekjur til skatts um upp-
hæð reiknaðra launa skv. 2. og 3. mgr. að frádregnum hreinum tekjum af at-
vinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi.

Þessi sérstaki tekjuskattur er ekki frádráttarbær frá tekjum.
3. Við 10. gr. Greinin orðist svo:

Á árinu 1978 skal leggja sérstakan skatt á tekjur af atvinnurekstri eða
sjálfstæðri starfsemi skattþegna. ákveðnar samkvæmt eftirfarandi reglum:
1. Tekjur manna, sem tekjuskattskyldir eru samkvæmt ákvæðum laga nr.
68/1971 með síðari breytingum, ákveðast sem hér greinir: Hreinar tekjur af
atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi skattárið 1977, að viðbættum öllum
fyrningum sem gjaldfærðar hafa verið samkvæmt ákvæðum 15. gr. laga
nr. 68/1971 með siðari breytingum við ákvörðun þessara hreinu tekna, en
að frádregnum reiknuðum launum, sbr. 9. gr., svo og yfirfæranlegum rekstrar-
töpum frá fyrri árum samkvæmt ákvæðum 2. mgr. B-liðar 11. gr. greindra
laga.
Sé um að ræða rekstrartap á skattárinu 1977telst stofninn vera gjaldfærðar

fyrningar á skattárinu 1977samkvæmt ákvæðum 15. gr. laga nr. 68/1971með
síðari breytingum, að frádregnum reiknuðum launum, sbr. 9. gr., svo og að
frádregnu rekstrartapi skattársins 1977 og að frádregnum yfirfæranlegum
rekstrartöpum frá fyrri árum samkvæmt ákvæðum 2. mgr. B-liðar 11. gr.
greindra laga.
Fella skal niður skatt samkvæmt þessum tölulið nái hann ekki 15000 kr.

2. Tekjur þeirra sem tekjuskattskyldir eru samkvæmt ákvæðum 5. gr. laga nr.
68/1971 með síðari breytingum ákveðst sem hér greinir:
Hreinar tekjur þessara aðila skattárið 1977,að viðbættum öllum fyrningum

sem gjaldfærðar hafa verið samkvæmt ákvæðum 15. gr. laga nr. 68/1971 með
síðari breytingum við ákvörðun þessara hreinu tekna, en að frádregnum yfir-
færanlegum rekstrartöpum frá fyrri árum samkvæmt ákvæðum 2. mgr. B-lið-
ar 11.greinar greindra laga. Við ákvörðun hreinna tekna þessara aðila skal þó



eigi telja með skattskyldar tekjur samkvæmt ákvæðum 9. gr. greindra laga
og til frádráttar frá hreinum tekjum skal einungis tekið tillit til ákvæða 6.
mgr. 17. gr. greindra laga.
Sé um að ræða rekstrartap á skattárinu 1977telst stofninn vera gjaldfærðar

fyrningar á skattárinu 1977samkvæmt ákvæðum 15. gr. laga nr. 68/1971 með
síðari breytingum, að frádregnu rekstrartapi skattársins 1977, sem ákvarð-
ast án tillits til ákvæða 9. gr. og 17. gr. greindra laga, að undantekinni 6. mgr.
17. gr., svo og að frádregnum yfirfæranlegum rekstrartöpum frá fyrri árum
samkvæmt ákvæðum 2. mgr. B-liðar 11. gr. greindra laga.

3. Hafi skattþegn, sem hefur með höndum atvinnurekstur eða sjálfstæða starf-
semi, eigi talið fram til tekjuskatts á gjaldárinu 1978ber skattstjóra að áætla
tekjur hans til þessa sérstaka skatts, að viðbættum viðurlögum sem ákvarðast
í samræmi við ákvæði VII kafla laga nr. 68/1971 með síðari breytingum.
Þessi sérstaki skattur skal nema 6% af tekjum eins og þær eru ákvarðaðar

skv. 1.-3. tl. 1. mgr. þessarar greinar.
Þessi sérstaki skattur er ekki frádráttarbær frá tekjum.


