
Ed. 718. Frumvarp til laga [215. mál J
um skattskyldu innlánsstofnana.

(Eftir 2. umr. í Ed., 24. apríl.)

1. gr.
Viðskiptabankar, sparisjóðir og Söfnunarsjóður Íslands skulu, með þeim takmörkunum

er síðar greinir, skyldir til þess að greiða tekjuskatt af öllum tekjum sínum, hvar sem þeirra
er aflað, og eignarskatt af öllum eignum sínum, hvar sem þær eru, í samræmi við ákvæði laga
nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt.

Skattskyldan tekur til þessara aðila sem lögaðila samkvæmt 2. gr. laga nr. 75/198 I þrátt
fyrir undanþáguákvæði 4. gr. sömu laga eða ákvæði annarra laga sem kunna að hafa undan-
þegið einstakar stofnanir opinberum gjöldum og sköttum.
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2. gr.
Til skattskyldra tekna og eigna aðila samkvæmt I.gr. þessara laga teljast þó ekki tekjur

og eignir Stofnlánadeildar landbúnaðarins, Iðnlánasjóðs Íslands, Stofnlánadeildar verslun-
arfyrirtækja (Verslunarlánasjóðs) og Stofnlánadeildar samvinnufélaga, enda sé fjárhagur
þessara sjóða greinilega aðskilinn fjárhag annarra deilda viðkomandi stofnana.

3. gr.
Ákvæði 2. málsliðs 3. tl. I. mgr. 31. gr. og 2. og 3. málsliðs 2. mgr. 5. tl. 74. gr. laga nr.

75/ IlJ~ I um heimild til niðurfærslu útistandandi viðskiptaskulda gilda ekki við ákvörðun á
tekjuskatts- og eignarskattsstofni aðila sem skattskyldir eru samkvæmt lögum þessum.

4. gr.
Sé sparisjóði slitið, þannig að hann sé algjörlega sameinaður öðrum sparisjóði, ríkis-

stofnun eða hlutafélagi þá skulu slitin sjálf ekki hafa í för með sér skattskyldar tekjur fyrir
þann aðila sem við tekur og heldur ekki fyrir þann sem slitið var. Við slíkan samruna skal sá
aðili, er við tekur, taka við öllum skattaréttarlegum skyldum og réttindum þess sparisjóðs
sem slitið var.

5. gr.
Þar til álagning liggur fyrir, skulu skattskyldir aðilar skv. lögum þessum greiða mánað-

arlega fyrirframgreiðslu vegna væntanlegrar álagningar tekju- og eignarskatts, sem ákvarð-
ast með eftirgreindum hætti:

Fyrirframgreiðslan skal vera O.Oó'X, af heildarinnlánum þeirra aðila, sem skattskyldir
eru skv. lögum þessum.

Stofn til fyrirframgreiðslu skal vera innstæðufé viðkomandi aðila í lok hvers mánaðar,
sbr. I I. gr. laga nr. 10/1\)61. um Seðlabanka Íslands, og 31. gr. laga nr. 13/1979, um
breyting ci þeim lögum. sbr. enn fremur reglur Seðlabanka Íslands um innlánsbindingu frá
21. desember IlJR I.

Fyrirframgreiðslan skal innheimt af Seðlabanka Íslands og greidd fyrir hvern mánuð
miðað við innstæðufé í lok næstliðins mánaðar. Gjalddagi fyrirframgreiðslunnar er 15. dagur
eftir lok næstliðins mánaðar og eindagi I()dögum síðar. Greiðslunni skal fylgja greinargerð
skattskylds aðila í því formi er ríkisskattstjóri ákveður.

Seðlabanki Íslands skal mánaðarlega skila viðkomandi skattstjórum greinargerðum
þeim sem honum hafa borist vegna síðastliðins mánaðar.

Ákvæði laga um launaskatt að því er varðar vanskil. viðurlög vegna vanskila, könnun á
skilum, ákvörðun skila vegna vanrækslu eða vanskila á greinargerð, greiðsluskrár, kæru-
fresti. úrskurði á kærum og áfrýjun þeirra skulu gilda um fyrirframgreiðslu þessa eftir því
sem við á.

Að öðru leyti skulu gilda. eftir því sem við geta átt, ákvæði XIII. kafla laga nr. 75/1981
um innheimtu og ábyrgð á fyrirframgreiðslu skv. þessari grein.

Ó. gr.
Ráðherra er heimilt að kveða nánar á um framkvæmd laga þessara með reglugerð.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts og

eignarskatts á árinu 1984 vegna tekna á árinu 1983 og eigna í lok þess árs. Ákvæði 5. gr.
kemur þó til framkvæmda í fyrsta skipti vegna heildarinnlána í lok janúar 1983.
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Ákvæði til bráðabirgða.
I

Á árinu 1983 skulu aðilar, sem skattskyldir eru samkvæmt ákvæðum þessara laga,
framkvæma endurmat á þeim fyrnanlegu eignum, sbr. 32. gr. laga nr. 75/1981 um tekjuskatt
og eignarskatt, sem voru í eigu þeirra í byrjun þess árs.

Endurmatið skal framkvæma þannig að kostnaðarverði (stofnverði) skal breytt eftir
verðbreytingarstuðli fyrir hvert ár. Kostnaðarverð, þannig framreiknað, myndar fyrningar-
grunn sem fyrning reiknast af, í fyrsta sinn á árinu 1983.

Til frádráttar framreiknuðu stofnverði reiknast sá hundraðshluti fyrninga af stofn-
verðinu, sem um getur í 38. gr. laga nr. 75/1981, eftir því sem við á, fyrir hvert ár frá og með
kaup- eða byggingarári til ársloka 1982. Samtala þessara fyrninga telst fengin heildarfyrning.
en hún skal þó aldrei vera hærri en 90'10 af framreiknuðu stofnverði, sbr. 45. gr. laga nr.
75/1981.

Mismunur fyrningargrunns, sbr. 2. mgr. þessa ákvæðis, og framreiknaðra fyrninga, sbr.
3. mgr., telst eftirstöðvar fyrningarverðs. Fyrningargrunnur og fengnar fyrningar breytast
síðan árlega, sbr. 26. gr. laga nr. 75/1981.

Ríkisskattstjóri skal reikna verðbreytingarstuðul fyrir eignir sem aðili skv. I. mgr. þessa
bráðabirgðaákvæðis hefur eignast á árunum 1968 til 1982. Stuðullinn reiknast í samræmi við
ákvæði 5. mgr. ákvæðis til bráðabirgða IV í lögum nr. 75/1981, sbr. 26. gr. sömu laga. Hafi
skattaðili eignast fyrnanlegar eignir skv. 1., 3., 4. eða 5. tl. 32. gr. laga nr. 75/1981 fyrir
ársbyrjun 1968 skulu þær ekki endurmetnar samkvæmt þessu ákvæði. Þegar endurmetnar
eru eignir skv. 2. tl. greindrar 32. gr., sem verið hafa í eigu skattaðila í fimmtán ár eða lengur,
skal ríkisskattstjóri reikna stuðul til notkunar í því sambandi og skal hann hafa sömu við-
miðun og um getur í upphafi þessarar málsgreinar. Liggi byggingarvísitala ekki fyrir skal
stuðullinn reiknaður eftir hliðstæðum upplýsingum og skal ríkisskattstjóri hafa samráð við
Hagstofu Íslands við útreikninginn.

Endurmatsverð mannvirkja, sbr. 2. tl. 32. gr. laga nr. 75/1981, er skattaðila heimilt að
ákveða jafnt gildandi fasteignamati í árslok 1983 í stað framreiknaðs kostnaðarverðs
(stofnverðs). Sé þessi heimild notuð myndar fasteignamatið nýjan fyrningargrunn. Sé fast-
eignamatið notað sem fyrningargrunnur samkvæmt þessari málsgrein reiknast ekki fyrningar
skv. 3. mgr. þessa bráðabirgðaákvæðis fyrir liðinn tíma.

Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi má víkja frá skyldu til endurmats samkvæmt ákvæði
þessu að því er varðar eignir skv. 1., 3., 4. og 5. tl. 32. gr. laga nr. 75/1981 og veitir
ríkisskattstjóri heimild til slíkra frávika.

Reglur þessa ákvæðis gilda einnig um endurmat ófyrnanlegra eigna eftir því sem við á.
Aðilar skv. 1. mgr. þessa ákvæðis, sem eiga eignir í ársbyrjun IlJ83 sem ber að endur-

meta, skulu senda skattstjóra, eigi síðar en með skattframtali IlJ84, greinargerð um endur-
matið í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður.

Endurmatsbreyting samkvæmt þessu ákvæði telst ekki til tekna heldur færist í sérstakan
reikning, endurmatsreikning, sem telst til eigin fjár.

II
Við ákvörðun á söluhagnaði eigna, sem skattaðili skv. 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða I

hefur eignast fyrir árið IlJ83, skal stofnverð þeirra framreiknað eftir sömu verð-
breytingarstuðlum og með sama hætti og endurmetið er samkvæmt ákvæði til bráðabirgða I,
eftir því sem við á. Eftir þann tíma gilda ákvæði 26. gr. laga nr. 7511lJ81 um beitingu
verðbreytingarstuðuls. Sé um sölu á fyrnanlegum eignum að ræða fer á sama hátt um
framreikning fyrninga umræddra eigna.
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Þegar eignir skv. I., 3., 4. og 5. tl. 32. gr. laga nr. 75/ lYH I, sem aðili eignaðist fyrir
ársbyrjun IY6H, eru seldar skal framreikna stofnverð þeirra frá kaupári Iii söluárs með
verðbreytingarstuðli kaupárs og telst söluhagnaður þá mismunur á söluverði og 10 X, af
þannig framreiknuðu stofnverði.

Nú hefur ríkisskattstjóri veitt undanþágu frá endurmati eigna, sbr. 7. mgr. ákvæðis til
bráðahirgð» I, og telst þú söluverð þeirra að fullu til tekna á söluári.

III
Aðilar sem skattskyldir eru skv. I. gr. þessara laga skulu reikna verðbreytingarfærslu

samkva-rut 53. gr. laga nr. 75/ lYH I um tekjuskatt og eignarskatt í fyrsta sinn vegna ársins
IlJín miðað við stöðu eigna og skulda í lok ársins IYH2.

IV
A árinu 19H2 skal leggja skatt á aðila sem skattskyldir eru samkvæmt lögum þessum er

nema skal O,06'~, af heildarinnlánum þeirra, svo sem nánar greinir í ákvæði þessu. Undan-
þegnir skatti þessum eru þeir sparisjóðir þar sem innstæður námu lægri fjárhæð en 30 millj.
kr. hinn 31. 12. lYH I.

Skattur þessi rennur í ríkissjóð.
Stofn til skattsins skal vera innstæðufé viðkomandi aðila í lok hvers mánaðar, sbr. ll.

gr. laga nr. 10/1961 um Seðlabanka Íslands og J I. gr. laga nr. 13/1979 um breyting á þeim
lögum. sbr. enn fremur reglur Seðlabanka Íslands um innlánsbindingu frá 21. desember
19H I .

Skatturinn skal innheimtur af Seðlabanka Íslands og greiddur fyrir hvern mánuð miðað
Vil) innstæðufé í lok næstliðins mánaðar. Gjalddagi skattsins er 15. dagur eftir lok næstliðins
mánaðar og eindagi 10 dögum síðar. Greiðslunni skal fylgja greinargerð skattskylds aðila í
því formi er ríkisskattstjóri ákveður.

Seðlabanki Íslands skal mánaðarlega skila viðkomandi skattstjórum greinargerðum
þeim sem honum hafa borist vegna síðastliðins mánaðar.

Akvæði laga um launaskatt að því er varðar vanskil, viðurlög vegna vanskila, könnun á
skilum. ákvörðun skila vegna vanrækslu eða vanskila á greinargerð, greiðsluskrár. kæru-
fresti, úrskurði á kærum og afrýjun þeirra skulu gilda um skatt þennan eftir því sem við á.

V
Þr.itt fyrir .ikvæði I. gr. laga nr. 40/1969 um umboðsþóknun og gengismun gjaldeyris-

bankanna skulu bankar þeir sem versla með erlendan gjaldeyri greiða ríkissjóði frú gildis-
töku laga þessara til ársloka IYH2 50 j'o af heildartekjum sínum vegna mismunar sölugengis
og kaupgengis gjaldeyris, svo og 50 \, af þóknun (provision) þeirri er þeir taka af viðskipta-
mönnum sínum fyrir þjónustu við yfirfærslu fjár til útlanda eða aðrar greiðslur erlendis. Á
árinu 19S3 skulu ofangreind hlutföll lækka í 4()!o.

Lög þessi og lög nr. 40/ 196Y skulu tekin til endurskoðunar eigi síðar en í árslok 1984 í
ljósi fenginnar reynslu af framkva-md þeirra.
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