
Nd. 18. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 16 15. júní 1926, mn útsvör.

Flm.: .Takob Möller, Páll Zóplióníasson.

1. gr.
2. töluliður 1. gr. laganna orðist þannig:
Tekjur aðila, þær er liann hafði siðastliðið ár, og að því leyti sem útlenda



gjaldþegna varðar (6. gr. B. 1—2) á tekjur þær, er þeir liafa haft á gjaldárinu, 
nema á þá verði lagt útsvar á næsta ári eftir almennum reglum. Þá skal at- 
huga, í hverju tekjurnar voru fólgilar, hversu mikil fyrirhöfn, kostnaður og 
áhætta var sam fara öflun þeirra.

2. gr.
1 stað orðsins „gjaldárinu“ í 9. gr. 1. tölul. b og 2., 3. og 4. tölul. komi: út- 

svarsárinu.

3. gr.
12. gr. 2. og 3. mgr. falli burt.

4. gr.
14. gr. 2. mgr. orðist þannig:
Skjóta má málum þessum til ríkisslcattanefndar.

5. gr.
24. gr. útsvarslaganna orðist þannig:
Sá gjaldandi og sú sveitarstjórn, er ekki vill hlíta úrskurði yfirskatta- 

nefndar, getur næstu 2 almanaksmánuði eftir dagsetningu úrskurðar hennar 
skotið honum til ríkisskattanefndar. Ríkisskattanefnd skal liafa lokið úrskurði 
eigi siðar en 2 mánuðum eftir að kæ ra kem ur til nefndarinnar. Rikisskatta- 
nefnd hefir sama rétt til þess að krefjast upplýsinga sem yfirskattanefnd, en 
nefndin brevtir aðeins þeim útsvörum, sem úrskurður yfirskattanefndar hefir 
gengið um og síðan hefir verið áfrýjað til hennar.

Lrskurður ríkisskattanefndar er fu llnaðarúrskurður um útsvarsupphæð.

6. gr.
Á eftir 2. tölul. 25. gr. komi: sbr. 6. gr. B. 1—2.

7. gr.
1 stað orðsins „atvinnumálaráðuneyti“ í 26. gr. komi: rikisskattanefnd.

8. gr.
28. gr. orðist þannig:
Hjón hera ábyrgð á útsvarsgreiðslu livors annars, enda búi þau saman, 

þegar niðurjöfnun fer fram.
9. gr.

Með lögum þessum eru ú r  gildi numin lög nr. 10 9. jan. 1935.

10. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlazt staðfestingu konungs, skal fella texta þeirra, 

svo og laga nr. 59 1931 og laga nr. 51 1933 inn í meginmál laga nr. 46 1926, um 
útsvör, og gefa þau út þannig breytt, en ja fnfram t sé VI. kafli þeirra felldur 
úr textanum.

11. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.



G r e i n a r g e r ð .
Frumvarp samhljóða þessu var flutt á síðasta þingi, en dagaði þá uppi. 

Fjárhagsnefnd flutti það þá eftir ósk rikisstjórnarinnar, en ríkisskattanefnd 
samdi frumvarpið og óskaði eftir hrevtingu laganna við ríkisstjórnina.

Frá ríkisskattanefnd fvlgdi þá svo hljóðandi greinargerð:

„Um 1. og 2. gr.
Með breytingum þeim, sem felast í þessum greinum, er þvi slegið föstu, að 

aðeins þegar um menn er að ræða, sem búsettir eru erlendis, megi leggja á 
tekjur gjaldársins. Þó þykir eigi rétt að fastbinda, að svo skuli ætið gert ef nið- 
urjöfnunarnefndir telja eigi ástæðu til að óttast, að útsvarið tapist, þó það sé 
lagt á eftir á.

Um 3. gr.
Hér er Jagt til, að felldar séu úr gildi núgildandi reglur um það, hvernig 

kanna heri, hvort útsvör verði talin Idutfallslega hærri eða lægri í einni sveit en 
annari. Reglur þessar eru óþarfar, vegna þess að auðvelt er að prófa þetta i ein- 
stökum tilfellum, með því t. d. að Ieggja á gjaldandann eftir álagningarreglum 
viðkomandi sveitarfélaga. Auk þess eru reglur þessar flóknar, og hefir það sýnt 
sig, að þær hafa verið misskildar af yfirskattanefndum. Er þvi lagt til, að þær 
séu úr gildi felldar, og það lagt á vald yfirskattanefnda og ríkisskattanefndar, 
með hvaða aðferðum þeir leiti úrlausnar i þessu efni, enda virðist sú tilhögun i 
fullu samræmi við reglur laganna um ákvörðun útsvara.

Um 4. og 7. gr.
Hér er aðeins um orðabreytingar til samræmis að ræða.

Um 5. gr.
Uegar lög nr. 10 0. janúar  1935 voru sett, hefir án þess að til þess virðist 

hafa verið a'tlazt verið breytt orðalagi 24. gr. útsvarslaganna á þá leið, að eftir 
breytinguna hafa sveitarstjórnir ekki rétt til þess að áfrýja til ríkisskattanefnd- 
ar úrskurðum yfirskattanefnda, en þann rétt höfðu þær áður. Er lagt til, að 
þessu verði breytt í fyrra horf.

Um 6. gr.
Yiðbótin er til skýringar og samræmis við breytinguna í 1. gr. frv.

Um 8. gr.
IJað virðist eðlilegast, að hvort hjóna ábyrgist útsvarsgreiðslu hins á 

sama hátt og nú er um tekju- og eignarskatt, og liggja sömu rök að þessari 
hreytingartillögu og viðkomandi ákva'ðum skattalaganna. Sú hefir og orðið 
raunin á, að þrátt fyrir heimild n iðurjöfnunarnefndar til þess að ákveða á- 
byrgðina í hverju einstöku tilfelli, þá hafa hæjar- og sveitarsjóðir oftlega orð- 
ið fyrir útsvarstapi vegna þess, að lögmæltum skilyrðum til þess að beita þess- 
ari heimild hefir eigi verið fullnægt í læka tíð, enda þótt raunverulegar á- 
stæður gjaldþegnanna gæfu fullkomið tilefni til þess.“


