
Nd. 75. Nefndarálit
u 111 frv. til laga uin breyting á lögum nr. 128 31. des. 1935, uni bráðabirgða- 
tekjuöflun til rikissjóðs.

F rá  fjárhagsnefnd.
Frv. þessu hefir verið vísað til fjárliagsnefndar, og telur hún rétt, að það 

nái f ram  að ganga, enda voru gefin út 11111 sama efni hráðahirgðalög 2-1. jan. 
þ. á.

Við saniningu um ræ ddra  laga nr. 128/1935 liefir af vangá fallið ú r  í 2. gr. 
að tiltaka, að ákvæði 6. gr. tekjn- og eignarskattslaganna nr. 6 frá  s. á., um  skatt 
af tekjum  undir 1000 kr., héldist óbreytt. Var því óhjákvæm ilegt að leiðrétta 
þetta.

Til nefndarinnar hefir einnig horizt frá  f já rm álaráðherra  tillaga til frekari 
hreytingar á nefndum  lögum, til öruggari skilnings á ákvæðm n 2. gr., sem sé að 
tekið sé upp í greinina ákvæðið í 0. gr. tekjuskatlslaganna um lágm arksskatt  
félaga o. s. frv., en ráðherra  telur þó, að ællazt liafi verið til þess, jiegar lögin 
(bráðah. tekjuöfl.) voru samin, að þetta lágmarksákvæði stæði óbreytt, og eigi 
talin þörf á að taka jiað npp sérstaklega.

Nefndin litur nú að vísn svo á, að með 1. nr. 128/1935 sé (5. gr. laga nr. 
6/1935 eigi felld ú r  gildi (enda hvergi tiltekið, að svo sé), heldur kom i nýr skatt- 
stigi til f ram kvæ m dar með hinum  nýrri lögum i stað þess, sem eldri lögin 
ákveða í 6. gr., og aðeins svo lengi sem lögin eru í gildi, en fram kvæ m d þeirra



er einungis miðuð við árið 1936. Mætti þvi ætla, að þegar þau falla, þá rísi skatt- 
stigi 6. gr. tekjuskattsl. upp af sjálfu sér og greinin öll haldist þá óhreytt eins 
og hún er í þeim lögum. En með því að það álit getur og komið til greina, að 
hér um ræ tt  lágmarksákvæði heyri í raun  rétlr i  til s já lfm n skattstiganum, getur 
nefndin fallizt á, að taka megi það upp skýrm n stöfum, og er þá eðlilegast að 
kom a því inn í þetta frv., er hér liggnr fyrir.

Leggur nefndin því til, að frv. verði sam þykkt með eftirfarandi

BREYTIXGU:
A eftir 1. gr. komi ný grein, er verði 2. gr. (og hreytist greinatalan eftir þvi), 

er svo hljóði:
A undan næstsíðustu málsgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:
I'élög jniu og stofnanir, er um ræðir í a-lið og c-lið 3. gr. laga nr. (i 9. jan. 

1935, greiði J)ó aldrei lægri skatt en ö'< af skattskyldum  tekjum. Sama er um 
skattgjald samkv. 2. gr. og skattgjald  erlendra félaga.

Alþingi, 27. fehr. 1936.
Sigfús .lónsson, (iísli Sveinsson, Stefán Jóh. Stefánsson.

form. fundaskr., frsm.
Ólafur Thors.


