
Nd. 24. Frumvarp

til laga um tekjuskatt og eignarskatt.

Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson, Héðinn Valdimarsson, 
Vilmundur Jónsson.

I. KAFLI.

Um tekjuskatt.

1. gr.
Hver maður heixnilisfastur hér á landi er skyldur til, með þeim tak- 

mörkunum, sem settar eru í lögum þessum, að greiða skatt í ríkissjóð af 
tekjum sínum, enda hafi hann verið heimilisfastur hér a. m. k. 6 mánuði af 
skattárinu.

Nú dvelur maður erlendis um stundarsakir, en bregður eigi heimilis- 
fangi sínu hér á landi, og skal hann þá gjalda skatt eins og hann dveldi að 
staðaldri í landinu.

2. gr.
Nú er maður eigi heimilisfastur hér á landi, en á hér eignir og hefir 

tekjur af þeim, eða af atvinnu, eða af sýslan, sem hér eða héðan er rekin, 
svo sem sjómenn á íslenzkum skipum, sem eigi greiða skatt í öðru ríki, og 
skal hann þá gjalda skatt af tekjum þessum og tilnefna fyrir hlutaðeigandi 
skattheimtumanni, hver greiði skattgjald hans, enda sé sá maður búsettur á 
skattsvæði skattheimtumanns.

Sömuleiðis skal sá, er eigi hefir aðsetur hér á landi, en hefir laun, bið- 
laun eða styrk úr rikissjóði, eða tekjur frá alþjóðlegri stofnun innlendri, eða 
arð af hlutafé i innlendu hlutafélagi eða öðrum fyrirtækjum, gjalda skatt af 
þessum tekjum, og skal tekjuskattinum haldið eftir við greiðslu fjárins.

Þeir menn, er starfa erlendis í þjónustu hins íslenzka ríkis, skulu und- 
anþegnir tekjuskatti af þeim launum, er þeir fá fyrir slík störf.

Ríkisstjórninni er heimilt að gera samninga við stjórnir annara rikja 
um gagnkvæmar ívilnanir á tekju- og eignarskatti þeirra erlendra og ís- 
lenzkra ríkisborgara, sem eftir gildandi skattalöggjöf ríkjanna eiga að greiða 
skatt af sömu tekjum eða eignum bæði á íslandi og i einhverju öðru riki.

3. gr.
Tekjuskatt greiða ennfremur:

a. Hlutafélög, samlagshlutafélög og önnur félög með takmarkaðri ábyrgð, 
nema tekjuafgangi sé einungis varið til ahnennra þarfa,



b. Gagnkvæm ábyrgðarfélög, kaupfélög, smjörbú, sláturfélög og önnur 
samvinnufélög.

c. Önnur félög, sjóðir og stofnanir, sem ekki eru sérstaklega undanþegin 
skattgjaldi, sbr. 4. gr., svo og dánarbú og þrotabú.

Ef ekki eru fleiri en 4 félagar í verzlunarfélagi eða öðru atvinnufélagi 
með persónulegri ábyrgð, er skattur ekki lagður á félagið sjálft, heldur hvern 
einstakan félaga, ef ósk kemur fram um það frá félaginu, um leið og tekjur 
eru taldar fram, enda fylgi beiðninni þær skýrslur, sem með þarf til þess að 
ákveða skatt hvers einstaks félaga.

Slík félög og stofnanir, sem um ræðir í þessari grein og ekki eiga 
heimili hér á landi, en eiga hér eignir og hafa tekjur af þeim, eða af starfsemi, 
sem hér eða héðan er rekin, skulu greiða skatt í ríkissjóð af tekjum þessum.

4. gr.
Undanþegið öllum tekjuskatti er konungur og borðfé hans og ættmanna 

lians, rikissjóður, rikisfvrirtæki og ríkisstofnanir og aðrir þeir sjóðir, er 
standa undir umsjón ríkisstjórnarinnar, sveitarfélög og bæjarfélög og fyrir- 
tseki, er þau reka, og sjóðir þeirra, íslenzkir kirkjusjóðir, sparisjóðir, sem 
engan arð greiða stofnendum sínum eða ábyrgðarmönnum, og ennfremnr 
sjóðir, félög og stofnanir, er ekki reka atvinnu eða veitt er skattfrelsi með 
sérstökum lögum.

5. gr.
Erlendir þjóðþöfðingjar, sendiherrar og sendikonsúlar annara ríkja og 

starfsjnenn erlendra sendisveita eru undanþegnir tekjuskatti, nema að því 
leyti, sem þeir njóta tekna úr ríkissjóði eða alþjóðlegri stofnun innlendri, 
eigi hér fasteignir eða hafi tekjur af þeim, reki atvinnu eða eigi hlut í ein- 
hverju atvinnufyrirtæki hér á landi.

6. gr.
Skattgjald þeirra, sem um ræðir í i. gr. og 2. gr. og í a-lið og c-lið 3. 

gr., reiknast þannig:
Ef hinn skattskyldi hluti teknanna er undir 1000 kr., greiðist af honum

1,5%,
af 1000 til 2000 kr. greiðist 15 kr. af 1000 kr. og 2,5% af afgangi
— 2000 — 3000 — — W ------------ 2000 — — 5 ----------- —

— 3000 — Í000  — — 9 0 ------------ 3000 - — 7 ---------------
— m o  — 5000 — — Í 6 0 ------------ m o  — — • 9 ----------- —

■— 5000 — 6000 — -— 250 ------------ 5000 — — 1 1 ----------- —

— 6000 — 7000 — — 360 ------------ 6000 — — 1 2 ----------- —

— • 7000 — 8000 - ■— m ------------ 7000 — — 1 3 ----------- —
-— ■ 8000 — 9000 — — 6 1 0 ------------ 8000 — — ■ u ----------- —

— 9000 — 10000 — — 750 ------------ 9000 — — 1 5 ----------- —

-— 10000 — 12000 — — 900 ------------ 10000 — — 1 6 ----------- —



af 12000 til U000 kr. greiðist 1220 kr. af 12000 kr. og 17 % af afgangi
— U000 — 16000 — ■— 1560 -------- 14000 --------  18 — — —
- - 16000 — 18000 — — 1920 -------- 16000 --------  19 — — —
— 18000 — 20000 — ■— 2300 -------- 18000 --------  20 — — —
- - 20000 — 25000 — — 2700 -------- 20000 --------  22 — — —
—- 25000 — 30000 — — 3800 -------- 25000 --------  24 ■— — —
— 30000 — 35000 — — 5000 -------- 30000 --------  26 — — —
-—. 35000 — 40000 — — 6300 -------- 35000 --------- 28 — — —
— m o o  — 45000 — — 7700 -------- 40000 --------  30 — —■ —
— m o o  — 50000 — — 9200 -------- 45000 --------  32 — —. —
-— 50000 — 60000 — — 10800 -------- 50000 --------  34 — —  —

—. 60000 — 80000 — — 14200 -------- 60000 --------  36 — — —•
-— 80000 — 100000 — — 21400 -------- 80000 -------- 38 — — —
— 100000 — og þar yfir — 29000 -------- 100000 --------  40 — —  —

Félög þau og stofnanir, er um ræðir í a-lið og c-lið 3. gr„ greiði þó aldrei 
lægri skatt en 10% af skattskytdum tekjum. Sama er um skattgjald samkv.
2. gr. og skattgjald erlendra félaga.

Af skattskyldum tekjum þeirra félaga, sem um ræðir í 3. gr. b., greiðist 
jafnan 10%.

7. gr.
Tekjuskattinn eftir 6. gr. má með fjárlagaákvæði liækka eða lækka um 

ákveðna hundraðstölu, allt að 25%, eitt og eitt ár i senn.

8. gr.
Skattskvldar tekjur teljast, með þeim undantekningum og takmörk- 

unum, er siðar greinir, allskonar arður, laun eða gróði, er gjaldanda hlotn- 
ast af eign eða atvinnu eða einstökum verknaði eða atvikum, ef þetta verður 
metið til peningaverðs, svo sem:
a. Tekjur af landbúnaði, sjávarútvegi, siglingum, verzlun, verksmiðjuiðnaði, 

handiðn, námurekstri og sérhverjum öðrum atvinnurekstri, ennfremur 
allar tekjur, sem telja má endurgjald fyrir starfsemi í þágu visinda, lista 
og bókmennta, eða fyrir hverskonar vinnu, greiða eða aðstoð. Til slíkra 

.tekna telst fæði, húsnæði og önnur hlunnindi, sem látið er i té i kaup- 
gjaldsskyni.

b. Tekjur af embættum eða sýslunum, svo sem: Föst laun, aukatekjur, emb- 
ættisbústaður og önnur hlunnindi, landauragjald, jarðarafnot, endurgjald 
fyrir skrifstofukostnað (sbr. 12. gr. d .) ; ennfremur eftirlaun, biðlaun, líf- 
eyrir, gjafir og allskonar styrktarfé.

c. Landskuld af leigujörðum og arður af allskonar itökum og hlunnindum, 
leiga eftir hús, lóðir og skip, svo og áætlað afgjald af fasteignum og skip- 
um, er eigandi notar sjálfur; ennfremur leiga af innstæðukúgildum á 
jörðum, sem eru i leiguábúð, og arður af bvggingarpeningi og öðru lausa- 
fé, sem á leigu er selt.



d. Vextir eða arður af skuldabréfum, hlutabréfum og öðrum innlendum eða 
útlendum verðbréfum, svo og vextir af útistandandi skuldum og öðrum 
fjárkröfum, þótt bréf sé eigi fyrir, af sparisjóðsinnlögum og sérliverri ann- 
ari arðberandi innstæðu.

e. Agóði af sölu á fasteign eða lausafé, enda þótt salan falli ekki undir at- 
vinnurekstur skattgreiðanda, ef ætla má, að hann liafi keypt eignina, eða 
öðlazt hana á annan hátt, í því skyni að selja liana aftur með ágóða og 
hún hefir verið í eign hans skemur en 5 ár, ef um fasteign er að ræða, en 
annars skemur en 3 ár.‘ Þó má draga frá þessuin ágóða skaða, sem kynni 
að hafa orðið á samskonar sölu á árinu.

f. Vinningur i veðmáli, happdrætti eða því um líku.

9. gr.
Til skattskyldra tekna félaga og stofnana, sem um ræðir í 3. gr., teljast 

eigi aðeins þær tekjur, sem varið er til eignaaukningar, yfirfærslu til næsta 
árs, óvenjulegra fyrninga og safnað er í tryggingarsjóði, aðra en varasjóð, held- 
ur og þær tekjur, sem varið er til þess að greiða hluthöfum og félagsmönnum 
arð eða vexti af innborguðu fé og tit myndunar eða aukningar varasjóða, þó 
með þeim takmörkunum, er síðar segir.

Skattskyldar tekjur vátryggingarfélaga, sem starfa hér á landi, telst 
só hluti heildarágóðans, sem svarar iil hlutfatlsins milli iðgjaldatekna félags- 
ins hér á landi og iðgjaldateknanna af allri starfsemi þess.

Fjármálaráðherra getur sett fyrirmæli um heimild innlendra vátrygg- 
ingarfélaga til þess að draga frá tekjum sínum það, er þau leggja til hliðar 
til þess að inna af hendi skyldur sínar gagnvart vátryggðum.

Kaupfélög, pöntunarfélög og önnur samvinnufélög mega draga frá tekj- 
um sínum það, sem þau greiða félagsmönnum í árslok eða færa þeim til sér- 
eignar í stofnsjóði, samkv. I. nr. 36, 27. júní 1921, i hlutfalli við vörukaup 
þeirra á árinu, og telst það eigi til skattskyldra tekna hjá félaginu. Á sama 
hátt mega slík félög, sem aðeins vinna úr eða selja afurðir félagsmanna, draga 
frá það, sem þau þannig úthluta félagsmönnum sínum í hlutfatli við framiög 
þeirra af afurðum. Upphæðir þær, sem þannig er úthlutað, teljast frarn til 
skatts sem tekjur hinna einstöku félagsmanna. Ennfremur skal draga frá 
tekjum samvinnufélaga varasjóðstillag það, sem ákveðið er í 24. gr. laga nr. 
30, 27. júní 1921.

Ef kaupfélag selur einnig öðrum vörur en félagsmönnum sínum, er all- 
ur arðurinn af slíkri sölu skattskyldar tekjur hjá félaginu. Geti félagið ekki 
gert grein fyrir viðskiptum við utanfélagsmenn, má telja allan hagnaðinn af 
starfsemi félagsins skattskyldar tekjur.

Félög þau og stofnanir, er um ræðir í 3. gr. a. og c„ mega draga frá tekj- 
um sínum 4% af innborguðu hlutafé eða stofnfé. Ef nokkuð af ársarðinum 
er lagt i varasjóð, ]xí er %  htuti þeirrar upphæðar undanþeginn tekjuskatti, og 
skal hann koma til frádráttar við ákvörðun skattskyldra tekna. Ef nokkur 
upphæð úr varasjóði er siðar notuð til úthlutunar til hluthafa eða varið til 
annars en að mæta hreinum rekstrarhalla félagsins, skal telja helming þeirr-



ar upphæðar, sem þannig er ráðstafað, tit skattskgldra tekna féldgsins á þvi 
ári. Arðjöfnunarsjóði, eftirlaunasjóði og aðra sjóði, sem ekki eru beinlínis 
ætlaðir til þess að tryggja rekstur fyrirtækisins sjálfs, má ekki telja sem vara- 
sjóð.

10. gr.
Til tekna telst ekki:

a. Sá eignarauki, sem stafar af þvi, að fjármunir skattgreiðanda hækka i 
verði, — hinsvegar kemur ekki lieldur til frádráttar tekjum, þótt slíkir 
fjármunir lækki i verði, — ekki heldur tekjur, sem stafa af sölu á eignum 
skattgreiðanda (að meðtöldum verðbréfum), nema slík sala falli undir 
atvinnurekstur hlutaðeigandi skattgreiðanda, t. d. fasteignaverzlun, eða 
hún falli undir ákvæði í 9. gr. e. Þegar svo stendur á, telst verzlunar- 
hagnaðurinn af sölunni til tekna, en draga má frá honum þann skaða, 
sem kynni að hafa orðið á samskonar sölu á árinu.

b. Eignarauki, sem stafar af arftöku, fyrirframgreiðslu upp í arf, fallinn eða 
ófallinn, af stofnun hjúskapar, útborgun lifsábyrgðar, brunabóta, slysa- 
eða örorkubóta eða þess háttar.

c. Lántaka, eyðsla höfuðstóls eða eftirgjöf skulda, sem sannast hefir um við 
gjaldþrot, nauðasamninga eða á annan fullnægjandi hátt, að eignir voru 
ekki til fyrir.

d. Dagpeningar og endurgreiðsla ferðakostnaðar, er skattgreiðandi fær í 
endurgjaldsskyni fyrir tilkostnað sinn, er liann verður að vera um stund- 
arsakir fjarverandi heimili sínu vegna starfa í almenningsþarfir.

11. gr.
Frá tekjum skal draga, áður en skattur er á þær lagður:

a. Rekstrarkostnað, þ. e. þau gjöld, sem á árinu ganga til að afla teknanna, 
trj’ggja þær og halda þeim við, þar á meðal vexti af skuldum, er stafa 
beinlípis af atvinnu eða öflun tekna, svo og venjulega fyrningu, eða það, 
sem varið er til tryggingar og nauðsynlegs viðhalds á arðberandi eignum 
gjaldanda. Nánari ákvæði um, livernig reikna skuli fyrningu eða viðhald 
til frádráttar, skulu sett í reglugerð, sem fjármálaráðherra setur.

Með rekstrarkostnaði telst ekki það, sem gjaldandi liefir varið sér 
og skylduliði sínu til framfæris og notkunar, eigi heldur kaup handa hon- 
um sjálfum, né neinum af skyldidiði hans, nema sá telji tekjur sínar fram 
sér í lagi. Eigi má gjaldandi heldur telja til rekstrarkostnaðar vexti af fé, 
sem hann sjálfur liefir lagt í atvinnurekstur sinn, né félag eða stofnun vexti 
af hlutafé, stofnfé eða tryggingarfé.

b. Tap á útistandandi skuldum, enda stafi skuldin beinlínis af atvinnurekstri 
aðila og séu færðar fullnægjandi sönnur fyrir tapinu. — Það ár eitt kemur 
töpuð skuld til frádráttar, er sannrevnt þykir, að hún er töpuð, og aldrei 
má skipta skuldatapi á fleiri ár. Nú greiðist skuld, er áður var talin töpuð, 
að einhverju eða öllu lej’ti, og skal hið greidda þá talið til tekna það ár, 
er greiðsla átti sér stað.



c. Frá embættistekjum skal draga þann kostnaö, sem embættisreksturinn 
hefir haft í för með sér, svo sem skrifstofukostnað og lögmæltar kvaðir, 
er á embættum hvíla.

d. Iðgjöld af lífeyri, sem skattgreiðandi er skvldur lögum samkvæmt að 
trvggja sér eða konu sinni eftir sinn dag, svo og iðgjöld af hverri annari 
lögboðinni persónutryggingu. Ennfremur skal draga frá tekjum þeirra 
manna, sem eigi eru að lögum skyldir að tryggja sér eða konum sínum 
lífevri, iðgjöld af slíkum lifeyri eða lífsábyrgð, sem greidd liafa verið, þó 
ekki hærra iðgjald en 300 krónur.

e. Frá tekjum verkamanna, iðnlærðra manna og annara þeirra, sem eru fé- 
lagar í stéttafélögum, skal draga félagsiðgjöld þeirra. Einnig skal draga frá 
iðgjöld til sjúkrasjóða, styrktarsjóða og atvinnuleysissjóða, enda hafi ið- 
gjöldin verið greidd að fullu á réttu gjaldári.

f. Vexti af skuldum gjaldanda, öðrum en þeim, sem ræðir um í staflið a.
g. Aukaútsvör, tekjuskatt og eignarskatt, sem fallið hafa í gjalddaga og verið 

greidd að fullu á árinu.
Þegar skattur er lagður á tekjur, sem renna til einstaklinga, félaga eða 

stofnana, sem ekki eiga heimili hér á landi (sbr. 2. gr. og síðari málsgr. 3. gr.), 
má draga frá tekjunum þau útgjöld, sem beinlínis viðkoma þessum tekjum.

Tekjur þær, sem koma til greina við ákvörðun skattsins, eru skattskyld- 
ar án tillits til þess, hvernig þeim er varið, hvort heldur gjaldandi hefir þær sér 
eða skylduliði sínu til framfæris, nytsemdar eða munaðar, til hjúahalds, nema 
til atvinnurekstrar sé, til þess að færa út bú sitt eða atvinnuveg, til umbóta á 
eignum sínum eða til þess að afla sér fjár, til gjafa eða hvers annars sem er.

12. gr.
Tekjur lijóna, er samvistum eru, skulu saman taldar til skattgjalds, 

enda þótt séreign sé eða sératvinna, enda ábvrgjast bæði skattgreiðslu. Rétt 
er bónda eða erfingjum hans að krefjast endurgjalds af konu eða erfingjum 
hennar á þeim hluta skattsins, er að réttum tölum kemur á séreign hennar 
eða sératvinnu.

Tekjur barna, sem í foreldrahúsum eru (þar með talin stjúpbörn, kjör- 
börn og fósturbörn), skal telja sérstaklega til skattgjalds.

Með tekjum barna, sem eru í foreldrahúsum og eru sjálf skattgreið- 
endur, telst eigi það framfæri, sem þau fá að nokkru eða öllu leyti hjá heim- 
ilisföður, nema það sé endurgjald fyrir vinnu við atvinnurekstur hans.

13. gr.
Frá hreinum tekjum heimilisfastra manna hér á landi, eins og þær eru 

ákveðnar samkv. 11. gr., skal draga sem hér segir:
a. Fyrir einstakling: 1 Reykjavík 1200 kr., í öðrum kaupstöðum 1000 kr., 

annarsstaðar á landinu 800 kr.



b. Fyrir hjón: í  Reykjavík 2200 kr., í öðrum kaupstöðum 1800 kr., annars- 
staðar á landinu ÍMO kr.

c. Framfærslueyri fyrir börn (þar með talin stjúpbörn, kjörbörn og fóstur- 
börn, sem ekki er greitt meðlag með), sem ekki eru fullra 16 ára í byrj- 
un þess almanaksárs, sem skatturinn er lagður á, og hafa ekki sjálf efni 
á að kosta framfæri sitt: 1 Reykjavík 600 kr., í öðrum kaupstöðum 500 
kr., annarsstaðar á landinu kOO kr. fyrir hvert barn. — Sama er um aðra 
skylduframfærlinga.

Frá tekjum þeirra, sem eru í foreldrahúsum á framfæri eða við nám 
og enga atvinnu hafa, skal draga það, sem útheimtist þeim til framfæris eða 
menningar.

Að loknum frádrætti samkv. þessari grein, skal sleppa því, sem afgangs 
verður þegar tekjuhæðinni er deilt með 50. A f þeirri tekjæupphæð, sem þá er 
eftir, greiðist skatturinn, og miðast hann við skattgjaldið samkv. 6. gr.

Ef tekjurnar eftir allan löglegan frádrátt nema ekki fullum 100 kr., 
greiðist enginn skattur af þeim.

14. gr.
Skattinn skal miða við tekjur næsta almanaksárs á undan skattákvörð- 

un, nema annað sé venjulegt rekstrarár í atvinnugrein aðila, eða hann sýni, 
þegar liann telurfram, að hann hafi annað reikningsár, enda getur skattanefnd 
þá veitt honum heimild til að hafa það reikningsár í stað almanaksársins.

II. KAFLI.

Um eignarskatt.

15. gr.
Af skuldlausri eign skal árlega greiða skatt sem hér segir: Ef eignin er 

yfir 5000 krónur, en undir 10000 krónum, greiðist af henni l%c,
af 10000 til 20000 kr. greiðisl 10 kr. af 10000 og 2 %c af afgangi
— 20000 — 30000 — — 3 0 -------- 20000 — 3 — --- _
— 30000 — m o o  —  — 6 0 -------- 30000 — 4 — --- ---
-—- m o o  — 50000 — — 100 -------- m o o  — 5 — -- - -- -
— 50000 — 75000 — — 150 -------- 50000 — 6 — --- ---
■—. 75000 — 100000 — — 300 -------- 75000 — 8 — --- ---
•— 100000 — 250000 —  — 500 -------- 100000 — 10 - - --- - ---
-— 250000 — 500000 — — 2000 -------- 250000 — 12— -- - ---
.— 500000 — 1000000 — — 5000 -------- 500000 — U  — -- - ----
— 1000000 og þar yfir —- 12000 -------- 1000000 — 16— --- ----

Af eign, sem efcki nemur yfir 5000 krónum, greiðist enginn skattur.



16. gr.
Eignarskattinn eftir 15. gr. má með fjárlagaákvæði hækka eða lækka 

um ákveðna hundraðstölu, allt að 25%, eitt og eitt ár í senn.

17. gr.
Eignarskatt greiði allir hinir sömu, sem skattskyldir eru til tekjuskatts, 

ef þeir eiga eign og eignarréttindi, sem skatt ber að greiða af samkvæmt lög- 
um þessum. Innlend hlutafélög og önnur félög hafa leyfi til að draga hluta- 
fé sitt eða stofnfé frá eignaupphæðinni, áður en skattur er á lagður.

Menn, sem eigi eru heimilisfastir hér á landi, og útlend félög greiða 
aðeins eignarskatt af eignum sínum hér á landi, og reiknast skatturinn sam- 
kvæmt reglunum í 15. gr., þó aldrei lægri en 4%c af hinum skattskyldu eignum.

18. gr.
Undanþegnir öllum eignarskatti eru hinir sömu, sem samkvæmt 4. gr. 

eru undanþegnir tekjuskatti. Þeir, sem samkvæmt 5. gr. eru undanþegnir 
tekjuskatti, eru einnig undanþegnir eignarskatti, i samræmi við reglur þær, 
sem settar eru í þeirri grein.

19. gr.
Skattskyldar eignir teljast, með þeim undantekningum og takmörkun- 

um, sem gerðar eru í 15. og 17. gr., allar fasteignir og allt lausafé skattgreið- 
anda, að frádregnum skuldum, svo sem jarðir, húseignir, skip, skepnur, verk- 
færi, vélar, vörubirgðir, peningar og verðbréf, útistandandi skuldir og aðrar 
fjárkröfur og verðmæt eignarréttindi, húsgögn og aðrir innanstokksmunir og 
skartgripir. Þegar skattur greiðist samkvæmt síðari málsgrein 17. gr„ má þó 
aðeins draga frá þær skuldir, sem hvíla á þeim eignum, sem skattur er greidd- 
ur af. — Eignirnar eru jafnt skattskyldar, hvort sem þær gefa af sér nokkr- 
ar tekjur eða engar.

20. gr.
Með skattskyldum eignum er eigi talið:

a. Skilyrðisbundin fjárréttindi, svo sem réttur til lífsábyrgðarfjár, sem ekki 
er fallið til útborgunar.

b. Réttur til eftirlauna, lífeyris eða annarar áframhaldandi greiðslu, sem 
bundin er við einstaka menn.

c. Réttur til leigulauss bústaðar, eða önnur afnotaréttindi.
d. Bækur og fatnaður til einkaafnota.

21. gr.
Við mat á eignum til eignarskatts skal farið eftir þessum reglum:

a. Virðing á fasteign skal fara eftir gildandi fasteignamati.
b. Búpening skal telja svo sem hann væri framgenginn í fardögum næst á 

eftir og með almennu gangverði í héraðinu.



c. Verðlag á skipum og öðru lausafé skal miða við áætlað söluverð. Við 
ákvörðun þess skal meðal annars hafa hliðsjón af því, hve hátt eign- 
irnar eru vátryggðar.

d. Verzlunarvörur skal meta eftir því, hvað þær kosta komnar í hús eða á 
sölustað.

e. Hlutabréf skulu talin til eignar með gangverði, ef það er skráð opinber- 
lega. Óskráð hlutabréf skulu metin til eignar samkv. efnahagsreikningi 
félagsins, eins og hann var samþykktur á síðasta aðalfundi þess. Skulda- 
bréf og önnur slik verðbréf skal meta eftir ríafnverði, nema sérstakar 
ástæður þyki til þess að telja þau ótrygg.

f. Útistandandi skuldir skulu taldar með nafnverði, hvort sem vextir eiga 
að greiðast af þeim eða ekki, nema færðar séu sönnur á, að þær séu 
minna virði.

g. Réttindi til stöðugra tekna skulu metin eftir þvi endurgjaldi, sein hæfi- 
legt væri fyrir þau þegar skatturinn er lagður á.

Nánari reglur um virðingu getur fjármálaráðherra sett.

22. gr.
Eignir hjóna, sem samvistum eru, skulu lagðar saman til eignarskatts, 

enda ábyrgjast bæði greiðslu.

23. gr.
Eignarskattur skal að jafnaði ákveðinn eftir eign gjaldanda í lok 

almanaksársins. Þó mega þeir, sem nota annað reikningsár en almanaks- 
árið, telja fram eignir sínar í lök þess reikningsárs, sem er næst á undan 
skattálagningunni.

Upphæð sú, sem skattur er talinn af, skal ávallt deilanleg með 100; 
því, sem fram yfir er, skal sleppt.

III. KAFLI.

Um skattanefndir o. fl.

24. gr.
Tekjuskattur og eignarskattur samkvæmt lögum þessum er ákveðinn 

af skattanefndum í hreppum og skattanefndum eða skattstjóra í kaupstöð- 
um. I skattanefnd sitja 3 menn. 1 hreppum: Hreppstjóri eða sá, er að lögum 
gegnir starfi hans, einn maður tilnefndur af sýslumanni og einn kosinn af 
hreppsnefndinni. I kaupstöðum: Bæjarstjóri, einn maður tilnefndur af bæj- 
arfógeta og einn kosinn af bæjarstjórn. Sé bæjarfógeti jafnframt bæjarstjóri 
kaupstaðarins, tilnefnir hann tvo menn í nefndina.

Skipa skal tvo varamenn, er taka sæti i skattanefndum í forföllum 
nefndarmanna. Annan varamanninn tilnefnir bæjarfógeti eða sýslumaður, 
en hinn kýs bæjarstjórn eða hreppsnefnd.



Formaður skattanefndar i kaupstöðum er bæjarstjóri, eða þar sem 
hann er eigi, sá nefndarmaður, er bæjarfógeti nefnir til, en annarsstaðar er 
lireppstjóri formaður. I forföllum formanns kýs skattanefnd sjálf formann 
um stundarsakir.

25. gr.
I Reykjavík skipar fjármálaráðherra skattstjóra og varaskattstjóra. 

Hefir skattstjóri Reykjavikur sama vald og sömu störf og skattanefndir, eða 
eftir atvikum formenn skattanefnda utan Reykjavíkur.

Heimilt er fjármálaráðherra að gera sömu tilhögun um ákvörðun 
skatts i hinum öðrum kaupstöðum og sett er fyrir Reykjavík.

26. gr.
I hverju lögsagnarumdæmi skal skipa yfirskattanefnd. Þar, sem bæj- 

arfógetaembætti er sameinað sýslumannsembætti, skal vera ein yfirskatta- 
nefnd bæði fyrir kaupstaðinn og sýsluna. f nefndinni eiga sæti lögreglu- 
stjóri, sem er formaður, og tveir menn, sem fjármálaráðherra skipar. Hann 
skipar og tvo varanefndarmenn, sem taka sæti í nefndinni í forföllum nefnd- 
armanna, eftir því sem formaður ákveður.

27. gr.
Fjármálaráðherra skipar 3 menn í rikisskattanefnd og' jafnmarga vara- 

menn. Formaður nefndarinnar heitir ríkisskattstjóri. Annar nefndarmanna 
skal hafa þekkingu á landbúnaði, en hinn á sjávarútvegi og viðskiptum. 
Ríkisskattanefnd hefir skrifstofu í Reykjavík.

28. gr.
Enginn má sitja í skattanefnd, yfirskattanefnd eða rikisskattanefnd, 

nema hann:
1. hafi óflekkað mannorð,
2. sé fjárráður,
3. eigi heimili í skattumdæminu,
4. hafi náð lögaldri.

I skattanefnd mega ekki sitja saman skyldir menn eða mægðir að 
feðgatali eða niðja, hjón, kjörforeldri og kjörbörn, fósturforeldri og fóstur- 
börn, hvorki sem aðalmenn né varamenn.

29. gr.
Sami maður má ekki eiga sæti nema í einni skattanefnd. Skattanefnd- 

armenn, aðrir en bæjarstjórar, hreppstjórar og skattstjórar, skulu skipaðir 
til 6 ára, þannig að annar meðnefndarmaður fer frá 3. hvert ár, eftir hlut- 
kesti i fyrsta sinn. Ef nefndarmaður fer frá eða deyr áður en tími hans er 
liðinn, skal skipa mann í stað hans til þess tima, er hann átti eftir að sitja 
í nefndinni.



Nefndarmann, sem gengur úr, má skipa svo oft sem vill. Nefndar- 
starfið er borgaraskylda, sem enginn löghæfur maður getur skorazt undan 
að gegna, nema hann hafi verið i skattanefnd i 6 ár samfleytt eða sé orðinn 
60 ára gamall. '

Skattstjórar í Reykjavík og öðrum kaupstöðum (sbr. 26. gr.) og ríkis- 
skattstjóri skulu skipaðir til 6 ára.

30. gr.
Skattanefndarmenn og skattstjórar, er eigi liafa áður unnið heit emb- 

ættismanna eða sýslunarmanna, skulu á fyrsta nefndarfundi, er þeir sitja, 
undirrita í gerðabók nefndarinnar drengskaparheit um það, að þeir skuli 
gegna starfinu hlutdrægnislaust eftir beztu vitund og sannfæringu og gæta 
þagnarskyldu um allt, er þeir fá vitneskju um í starfinu og varðar eignir og 
tekjur gjaldþegna.

31. gr.
Enginn má taka þátt i meðferð máls, hvorki skattákvörðun eða kæru, 

ef það mál varðar sjálfan hann, konu, niðja, foreldra, kjörforeldra eða fóst- 
urforeldra, kjörbörn eða fósturbörn, systkini, kjörsystkini eða fóstursystkini 
eða mægðamenn að feðgatali, eða ef aðrar ástæður eru til að óttast, að hann 
geti ekki litið hlutdrægnislaust á málavöxtu. Tekur varamaður sæti i nefnd 
samkvæmt kvaðningu formanns, ef aðalmanns missir við.

32. gr.
Skattanefndarmenn og skattstjórar fá laun fyrir störf sín sem hér

segir:
a. í  kaupstöðum og kauptúnum, sem eru hreppur fyrir sig, skal greiða 

skattanefnd 2%, en annarsstaðar á landinu 4% af þeirri upphæð, sem 
skatturinn nemur. Þó skal borgunin ekki fara fram úr 8 krónum og ekki 
vera minni en 4 krónur fyrir hvern starfsdag nefndarmanns.

b. Yfirskattanefndarmenn fá 8 krónur á dag og ferðakostnað. Borgun til 
formanna telst þó innifalin í embættislaunum þeirra.

c. Borgun til skattstjóra, ríkisskattstjóra og ríkisskattanefndar fer eftir 
samningi við fjármálaráðherra.

Þóknun til skattanefnda og skattstjóra greiðist úr ríkissjóði. Formenn 
yfirskattanefnda úrskurða reikninga skattanefnda og greiða þá á manntals- 
þingum. Fjármálaráðuneytið úrskurðar reikninga yfirskattanefnda og ríkis- 
skattanefndar.



IV. KAFLI.

Um framtal tekna, fresti, úrskurði, innheimtur o. fl.

33. gr.
Gjaldendur skulu venjulega settir í skatt þar, sem þeir eru búsettir 

þegar skattanefnd tekur til starfa. Hlutafélög og önnur atvinnufélög inn- 
lend skulu sett i skatt þar, sem þau eiga heimili, en erlend þar, sem aðal- 
umboðsmenn þeirra hér á landi eru búsettir, enda beri téðir umboðsmenn 
ábyrgð á greiðslu skattsins.

Aðrir gjaldendur, sem ekki eru búsettir hér á landi, greiði skatt á 
þeim stöðum, þar sem þeir hafa tekjur sínar eða eignir.

Ráðuneytið sker úr, ef vafi leikur á, hvar gjaldandi skuli settur í
skatt.

34. gr.
Allir þeir, er hafa tekjur samkv. 8. gr. eða eignir samkv. 19. gr., skulu 

afhenda skattanefnd skriflega skýrslu, að viðlögðum drengskap, um tekjur 
sínar síðastliðið ár og eignir í árslok. Sama skylda hvílir og á hverjum þeim, 
sem veitir forstöðu verzlun, verksmiðju eða öðru atvinnufyrirtæki, ef eig- 
andinn er eigi búsettur innanlands, svo og á stjórn félags eða stofnunar og 
þeim, er hefir á hendi fjárhald fyrir þann, sem ekki er fjárráður.

Skýrslur þessar skulu komnar í skattstofuna í Reykjavík fyrir lok jan- 
úarmánaðar, en i hendur skattanefnd eða skattstjóra annarsstaðar á landinu 
fyrir lok febrúarmánaðar. Skattstjóri eða skattanefnd getur þó, ef sérstak- 
lega stendur á, veitt mönnum frest til framtals til 15. marz.

Þeir, sem reka atvinnu á fleiri stöðum en einum, þurfa ekki að hafa 
skilað framtölum sínum fyrr en 31. marz í Reykjavík og 20. marz annarsstað- 
ar á landinu, og vátryggingarfélög eigi fyrr en 30. júni.

Nú þykist framteljandi ekki sjálfur vera fær um að gefa fullnægjandi 
skýrslu um tekjur sínar og eignir, og er þá skattanefnd skyld að veita hon- 
um aðstoð til þess, en hann er skyldur að láta skattanefnd í té allar upp- 
lýsingar, er hún þarf, til þess að gera framtal hans sem réttast.

Hvenær sem skattanefnd þykir þörf á, getur hún krafizt þess, að skatt- 
framteljendur leggi bækur sínar fyrir hana, eða einstaka nefndarmenn, eða 
einn eða tvo reikningsfróða menn utan nefndarinnar, er ekki séu keppinaut- 
ar framteljanda.

35. gr.
Allir embættismenn og aðrir, er einhver störf hafa á hendi í almenn- 

ingsþarfir, stjórnendur banka og sparisjóða, hlutafétaga og annara félaga og 
stofnana eru skyldir að láta skattanefndum i té ókeypis og í því formi, sem 
óskað er, allar þær skýrslur, er þær beiðast og unnt er að láta þeim í té, svo 
sem skýrslur um starfslaun, skutdabréf, vaxtabréf og hlutabréf, um vaxtafé



i bönkum, sparisjóðum og annað því um líkt. Ríkisskattanefnd hefir og ætíð 
aðgang að bókum banka og sparisjóða og annara peningastofnana fyrir sig 
og þá menn, er hún felur að rannsaka skuldir, innieignir, verðbréfaeign og 
annað, er lýtur að efnahag gjaldþegna. Þeir, sem hafa menn í þjónustu sinni, 
er taka kaup fyrir starf sitt, eru og skyldir að skýra frá því, hvaða kaup þeir 
greiða hverjum manni.

36. gr.
Eftir skýrslum þeim, er skattanefnd tekur gildar, skal hún ákveða tekju- 

upphæð og eign hvers eins. Nú er framtalsskýrsla, eða einstakir liðir hennar, 
ófullnægjandi og óglögg og tortryggileg, eða nefndin telur þurfa nánari skýr- 
ingar á einhverju atriði, og skal hún þá skora á framteljanda að láta í té skýr- 
ingar þær eða sannanir, er hún telur vanta, innan ákveðins tíma, og er hann 
skyldur að verða við áskorun nefndarinnar. Fái skattanefnd eigi fullnægjandi 
skilriki fyrir framtalinu innan þess tíma, er hún hefir til tekið, skal hún áætla 
tekjur hans og eign eftir beztu vitund. Dvelji liann utanlands, eða svo langt 
í burtu, að erfitt er að ná til hans, og hafi hann ekki umboðsmann fyrir sig 
nærlendis, sejn nefndinni er kunnugt um, eða ef ekki er kunnugt um dvalar- 
stað hans, má hún áætla tekjur hans og eign án þess að gera honum aðvart.

Nú er einhver sá, er enga skýrslu gefur, og skal þá nefndin áætla 
tekjur hans og eign svo ríflega, að ekki sé hætt við, að uppliæðin sé sett lægri 
en hún á að vera í raun réttri, enda skal hún vera að minnsta kosti 10% 
hærri heldur en skattmat næst á undan, og ef vanræksla er ítrekuð, skal 
hækkunin vera minnst tvöföld á við hækkunina árið á undan.

37. gr.
Þegar alvarleg veikindi, slys eða mannslát hafa skert gjaldþol skatt- 

greiðanda, má skattanefnd taka við umsókn hans um linun eða eftirgjöf á 
skattgreiðslunni, og sendir hana með umsögn sinni til yfirskattanefndar, er 
leggur úrskurð á beiðnina. Skattanefnd getur og af eigin hvötum gert tillögu 
til lækkunar á skattgjaldi, þegar svo er ástatt sem segir í upphafi þessarar 
greinar.

38. gr.
Innan marzmánaðarloka skal skattanefnd hafa lokið ákvörðun tekna 

og eigna og sgmið skrá, er nefnist skattskrá, um alla þá, er eiga að greiða 
tekjuskatt eða eignarskatt í umdæmi hennar. 1 Reykjavík þarf skattskrá þó 
ekki að vera fullgerð fyrr en í lok aprílmánaðar. Á skattskrá skal greina skatt- 
skyldar tekjur samkv. 8. og 9. gr., frádrátt samkv. 11. og 13. gr. og tekjuskatt, 
skattskyldar eignir samkv. 19. gr. og eignarskatt hvers gjaldanda. Jafnframt 
skal skattanefnd semja aðra skrá um tekjur og eignir framteljenda, er ekki 
greiða tekju- og eignarskatt. ,

Skattskráin skal lögð fram eigi síðar en 1. dag maímánaðar í Reykja- 
vik og annarsstaðar á landinu eigi siðar en 1. dag aprilmánaðar. Skal hún 
liggja til sýnis 2 vikur, í hreppum á þingstaðnum eða öðrum hentugum stað,



er skattanefnd auglýsir, í kaupstöðum í bæjarþingstofu, skattstofu eða skrif- 
stofu lögreglustjóra, og í Reykjavík í skattstofunni.

Sérhver skattþegn getur krafizt munnlegra upplýsinga um það hjá 
skattanefnd, eftir hverju hafi verið farið við ákvörðun tekna hans og eigna.

39. gr.
Ef einhver er óánægður með ákvörðun skattanefndar um tekjur hans 

og eign, skal hann bera upp kæru sina bréflega fyrir formanni skattanefnd- 
ar, eða skattstjóra, fyrir 15. dag maímánaðar í Reykjavík, en annarsslaðar 
fyrir 15. dag aprílmánaðar. Innan sama tíma er hverjum gjaldanda heimilt að 
kæra yfir því, að skattskyldum manni sé sleppt eða tekjur og eign einhvers sé 
of lágt ákveðin, svo og bera upp aðfinningar um hvert það atriði í skatt- 
skránni, sem að einhverju leyti getur snert liagsmuni hans. Formaður kveður 
nefndarmenn til fundar, ásamt kæranda og þeim, sem kært er yfir, og skal 
úrskurður felldur um kæruna fyrir lok sama mánaðar og hlutaðeigendum 
gert aðvart um úrslitin.

Skattanefnd leiðréttir skrána samkvæmt úrskurðum þeim, sem feltdir 
eru, og sendir hana síðan ásamt framtalsskýrslum og skrá um eignir og tekj- 
ur framteljenda, er ekki greiða skatt, tafarlaust til formanns yfirskattanefndar.

40. gr.
Úrskurði skattanefndar eða skattstjóra má skjóta til yfirskattanefndar. 

Skal það gert bréflega og ástæður færðar fyrir kærunni. Sé kæra ekki komin 
i hendur formanns yfirskattanefndar í Reykjavík fyrir 15. dag júnímánaðar 
og annarsstaðar fyrir 15. dag maímánaðar, verður henni ekki sinnt. Yfir- 
skattanefnd skal úrskurða kærur fyrir júnílok í Reykjavík og annarsstaðar 
fyrir maílok og tilkynna aðilum úrslitin tafarlaust.

Yfirskattanefnd úrskurðar einnig, hvort og að hve miklu leyti skuli 
taka til greina umsóknir þær, sem lienni hafa borizt frá skattanefndum um 
linun i skattgreiðslu vegna ástæðna þeirra, er getið er i 38. gr.

41. gr.
Yfirskattanefnd skal nákvæmlega endurskoða allar skattskrár í um- 

dæmi sinu og hafa strangt eftirlit með því, að skattanefndir gegni skyldum 
sínum. Ef nefndinni virðast framtalsskýrslur vera ófullnægjapdi eða eitt- 
hvað óljóst eða rangt i skattskránum, svo sem að einhver sé vantalinn eða 
tvítalinn á skrá, getur hún heimtað nánari skýringar, og skal síðan leiðrétta 
skrána eftir þvi, sem henni þykir rétt vera.

Ef skattskrá breytist við endurskoðun yfirskattanefndar, skal liún 
tafarlaust tilkynna það skattanefnd og sömuleiðis þeim aðilum, er brevting 
varðar. .

Yfirskattanefnd skal hafa lokið störfum sínum fyrir júnílok í Reykja- 
vík og annarsstaðar á landinu fyrir maílok, og sendir hún þá skattskrána á- 
samt framtalsskýrslum og skrá um eignir og tekjur framteljenda, er engan



skatt greiða, til ríkisskattanefndar. Þó getur fjármálaráðherra veitt yfirskatta- 
nefnd lengri frest, ef um stórfelldar lagfæringar á skattskránni er að ræða.

42. gr.
Úrskurði yfirskattanefndar jná skjóta til ríkisskattanefndar, enda sé 

það gert bréflega og kæran, ásamt öllum nauðsynlegum gögnum, komin til 
formanns fyrir júlílok —- annarskostar verður henni ekki sinnt. — Ríkis- 
skattanefnd skal leggja úrskurð á kærur fyrir septemberlok og tilkynna inn- 
heimtumanni skaltsins og aðilum úrslitin tafarlaust.

' 43. gr.
Ríkisskaltanefnd skal hafa eftirlit með störfum skattanefnda, skatt- 

stjóra og yfirskattanefnda og samræma skattaframtöl og skattaákvörðun í 
hinum einstöku skattaumdæmum. Skat ríkisskattstjóri fyrir hönd nefndarinn- 
ar ferðast um á milli skattanefnda og yfirskattanefnda í þessu skyni, þegar 
ástæða þykir til, og yfir höfuð leiðbeina um allt, er að skattaákvörðun og 
skattaframtali lýtur. Hann skal og yfirfara skattskrár og framtalsskýrslur. 
Ríkisskattanefnd getur af eigin hvötum rannsakað hvert það atriði, er fram- 
kvæmd laga þessara varðar, og getur í því skyni krafizt allra upplýsinga hjá 
skattþegnum, skattanefndum, skattstjórum og yfirskattanefndum, svo og hjá 
lánsstofnunum og öðrum þeim, er i 35. gr. greinir. Loks getur rikisskattanefnd 
af sjálfsdáðum breytt ályktunum skattanefnda og yfirskattanefnda, þótt ekki 
hafi verið kært, en jafnan skal hún þá gera aðilum aðvart áður en hún breytir 
skattgjaldi þeirra án þess að yfir hafi verið kært.

Úrskurður ríkisskattanefndar er fullnaðarúrskurður. Ágreining um 
skattskyldu má þó jafnan bera undir dómstóla.

44. gr.
Skattanefndir allar og skattstjórar bæjanna skulu halda gerðabækur, 

er fjármálaráðuneytið lætur gera á kostnað ríkissjóðs. Löggildir lögreglustjóri 
gerðabækur skattanefnda og skattstjóra, en fjármálaráðunevtið gerðabækur 
yfirskattanefndar og rikisskattanefndar.

I gerðabækur skattanefnda og skattstjóra skal meðal annars rita skatt- 
skrárnar og úrskurði. Yfirskattanefndir og ríkisskattanefnd skrá og í gerða- 
bækur sínar úrskurði og aðrar ákvarðanir.

45. gr.
Formenn skattanefnda og skattstjórar skulu árlega láta niðurjöfnun- 

arnefnd í té ókevpis endurrit af skattskrám, til afnota við niðurjöfnun út- 
svara. Svo skulu og formenn skattanefnda og skattstjórar gefa Hagstofunni 
skýrslur um skattálagninguna, í þvi formi, sem hún fyrirskipar.

46. gr.
Fjármálaráðuneytið hefir eftirlit með því, að skattanefndir allar og 

skattstjórar ræki skyldur sinar og fylgi réttum reglum í starfi sínu. Hefir



það rétt til að fá sendar framtalsskýrslur og leita umsagnar og skýringa 
skattanefnda og skattstjóra á öllu því, er framkvæmd þessara laga varðar.

47. gr.
Lögreglustjórar — í Reykjavík tollstjóri — innheimta tekju- og eignar- 

skatt á manntalsþingum ár hvert. Sé skatturinn eigi greiddur innan mán- 
aðar frá gjalddaga, skal greiða dráttarvexti, i%  fyrir hvern mánuð eða brot 
úr mánuði, sem greiðsla dregst. Fjármálaráðherra getur með reglugerð sett 
fyllri ákvæði um innheimtuna, svo sem að gjalddagar skuli vera fleiri en einn 
á ári, þar sem það þykir henta, um tilbúging og sölu skattmerkja og þess 
háttar. Nú breyiir rikisskattanefnd skatti svo seint, að tilkynning um það 
hefir eigi náð innheimtumanni fyrir gjalddaga skattsins, og skal hann þá inn- 
heimta eða endurgreiða þann skatt síðar á árinu.

V. KAFLI.

Refsiákvæði.

48. gr.
Ef skattþegn telur ekki fram eignir sínar og tekjur, eða gerir það ekki 

fyrr en framtalsfrestur er liðinn, eða bætir ekki úr göllum, sem á framtali 
eru, þótt hann hafi fengið áskorun um það frá skattanefnd eða skattstjóra, 
þá skal ekki færa niður skatt hans, þótt hann kæri, nema hann sanni, að 
tekjur hans eða eign hafi verið áætlað meira en fjórðungi hærra en i raun 
og veru var. Sé mismunurinn 4̂ eða meira, skal hann greiða skatt af hinum 
réttu upphæðum, að viðbættum %.

Ákvæðuni þessarar greinar þarf þó ekki að beita, ef gjaldþegn hefir 
fært gildar ástæður sér til afsökunar.

49. gr.
Nú skýrir maður af ásetningi eða stórkostlegu liirðuleysi rangt frá 

einhverju því, er máli skiptir um tekjuskatt lians eða eignarskatt, og skal 
liann þá sekur um allt að þvi tifalda skattupphæð þá, sem undan var dregin. 
Sektina skal þó aldrei miða við meira en 10 ár alls. Fjármálaráðlierra á- 
kveður sektina, nema hann eða hinn seki óski, að málinu sé vísað til dóm- 
stólanna.

Nú verður slíkt uppvíst við meðferð dánarbús, og skal þá greiða úr 
búinu tvöfalda þá upphæð, er á vantar. .

Skiptaréttur og skiptaforstjórar skulu, að viðlögðum dagsektum sam- 
kvæmt úrskurði fjármálaráðherra, gefa skattanefnd skýrslu um fjármuni 
látinna manna, ef fjármunirnir nema meiru en 10000 kr.



50. gr.
Sá, sem sekur verður um afbrot það, sem um getur í 1. málsgr. 49. gr., 

skal auk sektarinnar, sem þar er ákveðin, greiða eftir á skattupphæð þá, sem 
undan var dregin.

Sömu skyldu til að greiða skatt eftir á hefir og hver sá, sem af afsak- 
anlegum misskilningi eða misgáningi hefir skýrt frá tekjum sínum eða eign- 
um lægra en vera bar, og því greitt minni skatt en honum bar skylda til.

51. gr. .
Nú kemur það í Ijós, að skattþegn vantar á skrá, og skal þá gera hon- 

um skatt eftir á, þó aldrei lengra aftur i tímann er 5 ár, enda sé skattálagn- 
ingin tilkynnt honum tafarlaust og honum veitt færi á að bera sig upp und- 
an henni með sama hætti sem öðrum gjaldendum, eftir því sem við á.

52. gr.
Skattanefndarmönnum og skattstjórum er bannað, að viðlagðri ábyrgð 

eftir ákvæðuin almennra hegningarlaga um embættismenn og sýslunarmenn, 
að skýra óviðkomandi mönnum frá því, er þeir komast að i sýslan sinni um 
tekjur og efnahag gjaldþegna.

Hið sama er að segja um þá, er veita nefndunum eða skattstjórum 
aðstoð við starf þeirra, eða á annan liátt fjalla um framtalsskýrslur manna.

53. gr.
Nú gegnir ekki einhver skyldu sinni samkvæmt 35. gr., eða skorast 

undan að láta þar nefndar skýrslur af hendi, og sker fjármálaráðherra þá 
úr og getur, ef þörf krefur, lagt við dagsektir, unz skyldunni er fullnægt.

54. gr.
Nú hefir skattanefnd eða skattstjóri ekki framkvæmt störf sín sam- 

kvæmt lögum þessum, áður lögmæltur frestur er liðinn, og varðar það þá 
sektum, allt að 200 kr., og getur fjármálaráðunevtið auk þess skyldað liina 
brotlegu til þess að ljúka störfunum, að viðlögðum dagsektum fýrir livern 
einstakan mann, sem ekki hefir lögmæta afsökun.

55. gr.
Mál út af brotum þeim, er ræðir um í 49. gr. 1. málsgr. og 52. gr. laga 

þessara, skulu sæta sakamálsmeðferð. Mál út af brotum þeim, er í 48. gr.,
49. gr. 3. málsgr., 53. gr. og 54. gr. segir, skulu sæta meðferð almennra lög- 
reglumála, en ekki skal slíkt mál höfða, nema skattþegn sjálfur, skattanefnd, 
skattstjóri eða fjármálaráðherra krefjist þess.

56. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna i rikissjóð, og má innlieimta 

þær með aðför.



VI. KAFLI.

Ákvæði um stundarsakir.

57. gr.
Heimilt er sveitar- og bæjarstjórnum, meðan Alþingi ekki hefir sett lög 

um almannatryggingar eða d annan hátt létt að verulegum mun af héruðun- 
um kostnaði við fátækraframfærslu, að hækka skattgjald það, sem um ræðir 
í 6. gr., um 50% í umdæmum sinum. Skal innheimta viðbótarskatt þennan 
samtímis skattgjaldinu til ríkissjóðs og af sömu mönnum, og rennur hann all- 
ur til hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarsjóðs. Jafnframt rennur þá og til sömu 
sjóða % skattgjaldsins samkvæmt 15. gr. i'ir hlutaðeigandi héruðum.

VII. KAFLI.

Niðurlagsákvæði.

58. gr.
Fjármálaráðherra gefur út reglugerð um framkvæmd og skilning laga 

þessara, nánari ákvörðun skattskyldra tekna og eigna og störf skattanefnda 
og skattstjóra. Ennfremur lætur hann gera fyrirmyndir að eyðublöðum undir 
skattskrár og tekjuframtal og lætur prenta á kostnað ríkissjóðs.

59. gr.
Skattur samkvæmt lögum þessum skal í fyrsta sinn lagður á árið 1932. 

Um leið og þau koma til framkvæmda eru úr gildi numin:
Lög nr. 74, 27. júní 1921, um tekjuskatt og eignarskatt.
Tilskipun nr. 84, 30. nóv. 1921, um ákvörðun tekjuskatts og eignar- 

skatts í Reykjavík.
Tilskipun nr. 41, 1. april 1922, uin breyting á og viðauka við tilskipun

30. nóv. 1921, um ákvörðun tekjuskatts og eignarskatts í Reykjavík.
Lög nr. 2, 26. marz 1923, um breyting á lögum nr. 74, 27. júní 1921, um 

tekjuskatt og eignarskatt.
Lög nr. 39, 4. júní 1924, um breyting á lögum nr. 74, 27. júní 1921, um 

tekjuskatt og eignarskatt.
Lög nr. 7, 16. mai 1925, um breytingar og viðauka við lög nr. 74, 27. 

júní 1921,



G r e i n a r g e r ð .

Frumvarp þetta var flutt á tveim síðustu þingum, en náði ekki afgreiðslu. 
I því er lagt til, auk annara breytinga, að skattur á öllum fjölskyldumönn- 
um með miðlungstekjur (allt að 7000 kr. í Reykjavik og tilsvarandi annars- 
staðar á landinu) lækki mjög verulega og lágtekjumenn með stórar fjölskyld- 
ur losni alveg við að greiða tekjuskatt. Vegna hækkunarinnar á persónufrá- 
drættinum verða t. d. samkv. frv. 4000 kr. árstekjur inanns í Reykjavík, sem 
hefir fyrir konu og 3 börnum að sjá, skattfrjálsar með öllu. Séu börnin 6, eru 
5800 krónur skattfrjálsar. Um 36/c þeirra, sem samkv. gildandi lögum ber að 
greiða tekjuskatt, eða um 9000 lágtekjumanna, verða leystir undan skatt- 
skyldu, ef frv. verður að lögum. Hinsvegar er gert ráð fyrir, að skattur af há- 
tekjum og einkum stóreignum hækki mjög verulega? svo að tekjur ríkissjóðs 
af skattinum í heild sinni hækki um 70—75%.

I greinargerð þeirri, er fylgdi frv. í fvrra, var tekjuauki rikissjóðs áætl- 
aður um 850 þús. kr. á ári, og var sú áætlun byggð á skýrslum um meðalskatt 
greiddan ríkissjóði árin 1924— 1928. Samkv. skýrslum fyrir tvö siðustu ár hafa 
skattskyldar eignir og tekjur framteljenda farið stórum vaxandi síðan, einkum 
i Reykjavik, svo að ef miðað er við meðalskatt árin 1924—1930, sem er mjög 
varlegt, má óhætt áætla tekjuaukann a. m. k. liðlega 1 milljón króna á ári, ef 
frv. verður samþykkt. Má þá, að öðru óbrevttu, lækka hina gegndarlausu nauð- 
synjavörutolla um þá upphæð.

Noti sveitar- og bæjarfélög lieimild þá, sem gert er ráð fyrir í frv., má 
áætla tekjur þeirra um land allt samkv. henni 1100—1150 þúsund krónur á 
ári, og er þá hægt að lækka útsvörin um þá upphæð, að öðru óbreyttu.

Að öðru leyti vísast til greinargerðar og fylgiskjala, er fylgdu frv. í fyrra.


