
Ed. 159. Frumvarp til laga
um innheim tu tek juskatts  og eignarskatts af vaxtafé.

F rá  fjárhagsnefnd .

1. gr.
F rá  1. ja n ú a r  1940 skal tek ju- og eignarskattu r a f  vaxtaeignum  og tekjum  a f 

þeim  sam kvæm t 2. gr. innheim tur á þann hátt, sem lög þessi ákveða, og kallast sá 
hluti skattsins, sem þannig  er innheim tur, vaxtaskattur.

2. gr.
Til vax tafjár sam kvæm t lögum þessum  telst:

a. Innstæ ður h já  bönkum , sparisjóðum , innlánsdeildum  félaga og öðrum  láns- 
stofnunum .



b. O pinber verðbréf. T eljast þar til bankavaxtabréf, rik isskuldabréf, skuldabréf
bæ jar- og sveitarsjóða og stofnana þeirra, og önnur slík verðbréf, ú tgefin  a f op-
inberum  stofnunum  eða fyrirtæ kjum .

c. Skuldabréf, v íx lar og að rar fjá rk rö fu r, sem tryggðar eru  með veði í fasteign að
einhverju  eða öllu leyti, eða með tryggingarbréfi í fasteign.
Um ákvörðun vaxtatekna af ofangreindum  eignum  fer eftir ákvæðum  laga um 

tek ju sk att og eignarskatt. Afföll te ljast til skatta.

3. gr.
Ákvæði þessara laga ná  ekki til vaxtaeigna eða vaxtatekna þeirra  aðilja, sem eru 

undanþegnir slíkri skattskyldu  sam kvæm t lögum um  tek ju- og eignarskatt, og heldur 
eigi til þeirra  vaxtaeigna, þar sem vaxtagreiðandi e r erlendis heim ilisfastur.

S tofnanir og félög, sem hafa  gefið ú t opinber verðbréf, er um  ræ ð ir í 2. gr. b-lið, 
skulu halda sk rá um  þann h lu ta  slík ra verðbréfa, sem er í eigu sk a ttfrjá ls ra  aðilja 
á hverjum  tím a, enda tilkynn i þeir hlutaðeigandi stofnunum  um  verðbréfaeign sina, 
ella eru þeir eigi undanþegnir skattgreiðslu. Skal a frit af þeirri sk rá  afhent hlut- 
aðeigandi skattanefnd  (sk a tts tjó ra ) .

F já rm álaráð h erra  setur nánari ákvæði um það, hverra  sannana skuli k re fjast 
fy r ir  því, að um  sk a ttfrjá ls t vaxtafé sé að ræða.

F já rm álaráð h erra  er heim ilt að veita einstökum  stofnunum  og félögum  undan- 
þágu að einhverju  eða öllu leyti frá  því að haga skattgreiðslum  sínum  sam kvæm t 
þessum  lögum, ef sérstakar ástæ ður eru  fy rir  hendi.

4. gr.
V axtaskattur skal nem a 25% af hinni skattskvldu  vaxtahæð.

5. gr.
Gjalddagi vaxtaskatts a f öllum  vaxtabréfum  er gjalddagi vaxta, en a f innstæð- 

um  í bönkum  og öðrum  lánsstofnunum  er gjalddagi 31. des. á r  hvert, eða þegar end- 
anlegt vaxtauppgjör fer fram . Skattskyldar vax ta tek ju r skal re ikna frá  síðasta gjald- 
daga skattsins, og í fy rsta  sinn frá  þeim  tím a, sem síðasti gjalddagi hefði verið, ef 
Iögin hefðu verið í gildi.

6. gr.
Vaxtagreiðandi skal halda eftir vaxtaskatti, sbr. þó síðustu m álsgrein. Gildir 

þetta ja fn t um  a lla r lánssto fnan ir og stofnanir, sem hafa gefið ú t opinber verðbréf, 
og útgefendur eða skuldara ein stak ra  veðskuldabréfa eða um boðsm enn þeirra . Skal 
vaxtagreiðandi standa skil á skattinum  til viðkom andi skattheim tum anns sam kvæm t 
7. gr. innan  eins m ánaðar frá  gjalddaga skattsins, og skal h ann  láta  fylgja greinar- 
gerð um, hvernig skattu rinn  er re iknaður. Vaxtagreiðandi afhend ir m óttakanda vaxta 
kv ittun  fy rir  skattgreiðslunni.

V anræ ki vaxtagreiðandi að halda eftir vaxtaskatti, skal k re fja  vaxtam óttakanda 
um  skattupphæ ðina, en vaxtagreiðandi e r þó ja fn fram t ábyrgur fv rir  skattinum , þ ar 
til hann  er að fu llu  greiddur.

L ánsstofnanir, sem hafa  á hendi innheim tu afborgana og vaxta a f skuldabréfum  
þeirra  aðilja, sem ska ttsky ld ir eru, skulu  halda e ftir og standa skil á vaxtaskatti a f 
um ræ ddum  bréfum  í stað skuldunauta.

7. gr.
L ögreglustjórar — í R eykjavík to llstjó ri — innheim ta vaxtaskatt sam kvæm t fyrir- 

m ælum  6. gr. Fy lg ir skattinum  lögtaksréttur.

8. gr.
K vittanir fy rir greiðslu vaxtaskatts h já  hverjum  einstökum  gjaldanda skulu af- 

hen tar þeim í tv iriti. Skulu skattgreiðendur láta kv ittanasam ritin  fylgja skattfram - 
tö lum  sínum  til skattanefndar (sk a tts ljó ra).



S kattanefndir — í R eykjavík skattstjó ri — skulu, jafnh liða skattskrá, gera skrá 
y fir alla þá gjaldendur, sem eftir skattfram tö lunum  fv rir  undanfarið  ár hafa haft 
vax ta tek ju r sam kvæm t 2. gr. þessara laga, og vaxtaskattgreiðslu  þeirra  sam kvæm t 
fram lögðum  kvittunum , enda séu tek ju rn a r fram taldar. Þessi vaxtaskattskrá af- 
hendist innheim tum anni tekju- og eignarskatts áður en innheim ta hans er hafin, og 
vaxtaskattgreiðslur sam kvæm t henni dragast frá  þeim tekju- og eignarskatti, sem 
innheim ta her sam kvæm t skattskrá. Xemi vax taska ttsfjá rhæ ð gjaldanda sam kvæm t 
ofangreindu m eiru  en honum  hefir verið gert að greiða i tekju- og eignarskatt, skal 
sá m ism unur endurgreiddur.

9. gr.
E ftirlit með greiðslu vaxtaskatts hafa skattanefnd ir (sk a tts tjó ri) . Skulu inn- 

heim tum enn láta  skattanefndum  í té skrá um greiðslu vaxtaskatts undanfarið  ár, 
og skulu skránni fylgja greinargerð ir skattgreiðenda, stofnana og annara  gjaldenda.

Um rannsóknar- og ú rsku rðarvald  skattanefnda sam kvæm t þessum  lögum, kær- 
ur, kæ ruú rsk u rð u n  og viðurlög gilda ákvæði laga um tek ju sk att og eignarskatt, 
eftir þvi sem við á, sbr. þó 11. gr. hér á eftir.

10. gr.
K ostnaður við fram kvæm d laga þessara greiðist ú r rikissjóði. 
F járm álaráðuney tið  setur nánari reg lur uin fram kvæm d þessara laga og eftir- 

lit með þeim.

Bráðabirgðaákvæði.
11. gr.

Á tveim ur fy rstu  árum  eftir að lög þessi öðlast gildi skal eigi beita refsiákvæð- 
um 47. gr. og 48. gr. laga um tek ju sk att og e ignarskatt að því er snertir vaxtatek jur 
og vaxtaeignir, er greiða ber skatt a f sam kvæm t lögum þessum. V axtaskatt a f  und- 
andregnum  eignum  eða tekjum  er þó eigi heim ilt að draga frá  skattskvldum  tekjum , 
þegar ska ttu r er á lagður.

G r e i n a r g e r ð .
F rum varp  þetta er flu tt að ósk fjárm álaráðherra . Það er samið af m illiþinga- 

nefnd í skatta- og tollam álum , en í henni eiga sæti G uðbrandur M agnússon, Halldór 
Sigfússon, Jón  Blöndal, Jón  H erm annsson og Magnús Jónsson. Frv. fvlgdi frá  nefnd- 
inni greinargerð sú, er hér fer á eftir.

F járhagsnefndarm enn  hafa óbundnar hendur um einstök atrið i frum varpsins. 
Sam kvæmt tilm ælum  fjárm álaráð h erra  hefir m illiþ inganefndin  í tolla- og skatta- 

m álum  tekið til athugunar, hvaða leiðir væri hægt að fa ra  til þess að tryggja betur 
en nú er fram tal til tekju- og eignarskatts a f vaxtafé, eða kom a á einhvern  há tt í 
veg fy rir  það, að verulegur h luti vaxtaeigna og vaxtatekna slyppu undan skatt- 
greiðslu til ríkissjóðs.

F rum varp  það, sem hér liggur fy rir, er n iðurstaðan  af athugunum  nefndarinnar. 
V axtaeignum  m á aðallega skipta í þ rjá  flokka:

1. Innstæ ður í lánsstofnunum , bönkum  og sparisjóðum . M eginhlutinn af innstæð- 
um  h já  bönkum  er í sparisjóðsdeildum  þeirra, en einnig nokkur h luti í hlaupa- 
reikningum , reikningslánum  og innlögum  gegn viðtökuskírteinum . Innláns- 
deildir kaupfélaga o. fl. m á te lja  til sparisjóða.

2. O pinber verðbréf. T eljast þar til rik issku ldabréf íslenzka rík isins, bankavaxta- 
b réf Landsbanka íslands, bankavaxtabréf U tvegsbanka íslands h /f  (bankavaxta- 
b réf ís landsbanka), veðdeildarbréf B únaðarbanka íslands, skuldabréf kreppulána- 
sjóðs, sku ldabréf kreppulánasjóðs bæ jar- og sveitarfélaga, skuldabréf nýbýla- 
sjóðs og jarð ræ k tarb réf. E nnfrem ur ým iskonar sku ldabréf e instakra kaupstaða,



sýslu- og sveitarfélaga og stofnana þe irra : lán hafnarsjóða, rafstöðva, bam askóla , 
vega- og b rúargerðalán  o. s. frv. H ér til m á og telja skuldabréf ým sra líknarstofn- 
ana, svo sem elliheim ila og sjúkrahúsa , og fleiri hálfop inberra og ska ttfrjá lsra  
stofnana og fyrirtæ kja.

Bréf þessi eru  y firle itt gefin ú t á handhafa.
3. Skuldabréf tryggð með veði í fasteignum  á einn eða annan  hátt. E ru  þau ým ist 

skráð (ú tgefin) á nafn  eða handhafa.
Um h inn  síðasttalda af ofangreindum  flokkum , veðskuldabréfin , verður að telja, 

að með núverandi lagaákvæðum  og eftirlitsskipulagi sé fram tal þessara eigna í við- 
unandi horfi, a. m. k. að vissu m arki, enda er hér á nokkuð föstum  grundvelli að 
byggJ3- Öllum  fram teljendum  er gert að skyldu að sundurliða skuld ir s ínar og til- 
greina nöfn og heim ili skuldareigenda. E r gengið a llrík t eftir því, að þessu sé ræki- 
lega fram fylgt af skattanefndum  viðsvegar á landinu. E ru  árlega gerðar sp ja ldsk rár 
y fir fram ta ldar skuld ir og vaxtagreiðslur til skattsky ld ra  aðilja, og þæ r sp ja ldskrár 
síðan bo rnar sam an við fram töl skuldareigenda. Með þessu kerfi, sem ætlazt er til 
að nái y fir allt landið, er stefn t að því, að a llar þæ r sku ld ir (sem  nokkru  m áli 
sk ip ta) til skattsky ld ra  aðilja, sem fram  eru taldar, komi einnig til greina við eigna- 
fram tal.

í flestum  stæ rri skattum dæm um  m unu einnig árlega vera gerðar sp ja ldsk rár 
v fir þ inglestur skuldabréfa og tryggingarbréfa, þinglesin eignaskipti o. s. frv. og 
þetta haft til h liðsjónar við rannsókn skattfram tala .

E f sku ldunau tu r neitar að gefa upp eiganda að einhverri skuld, eða telu r sig 
eigi vita um eiganda, er skuldin  og vextir a f henni hvorugt leyft til frád rá tta r . Sama 
gildir um  þá skattskylda aðilja, sem hafa  á hendi innheim tu afborgana og vaxta a f 
skuldabréfum . T ilgreini þeir eigi nöfn  um bjóðenda sinna, er þeim sjálfum  gert að 
greiða skatt a f hlutaðeigandi eignum  og tekjum .

Þetta fyrirkom ulag, sem er sam kvæm t ákvæðum  núverandi reglugerðar um  tekju- 
og eignarskatt, gefur no k k u rt öryggi um  fram tal og skattgreiðslur af veðskuldabréf- 
um, en því fylgja þó ókostir. Má þar fy rst nefna, að sá h lu ti handhafaskuldabréfa , 
sem eigendur finnast eigi að og eru  skattlögð h já  skuldunau tunum  sjálfum  eða um- 
boðsm önnum  skuldareigenda, sleppa að jafnaði með m un lægri skattgreiðslu  en vera 
m yndi, ef bréfin  og vextirn ir væri fram talið  af h inum  ré tta  skuldareiganda. S líkir 
lán takendur, sem h ér er um  að ræða, eru  venjulegast eignalausir eða með lága skatt- 
skvlda eign, og sjaldan tek juháir, en h insvegar ástæða til að ætla, að hlutaðeig- 
andi lánveitendur kæ m ust nokkuð ofarlega í skattstiganum . Sé lán takandi eigna- og 
tek ju laus — en þess eru  ým s dæmi í þessu sam bandi, jafnvel um  félög, sem hafa 
gefið ú t „se ríu r“ skuldabréfa — eða hafi undanþágu frá  skattgreiðslu  að lögum, 
er þýðingarlaust að neita um  frád rá tt vaxta og skulda, og aðferð þessi þá áhrifa laus 
til þess að k n ý ja  fram  skuldareigendur eða ná þessum  eignum  u nd ir skattgreiðslu.

Sama g ild ir og um  skuldabréfalán , sem tek in  eru  til skam m s tim a h já  ónafn- 
greindum  aðilja, t. d. til húsbygginga, og síðan inn leyst með lánum  frá  nafngreind- 
um  aðiljum , t. d. þegar húsið  er fullbyggt eða veðhæft, þegar til skattuppgjörs 
kem ur. Vextir a f slíkum  skuldum  fást hvort sem er eigi frádregn ir y f ir  by g g in g ar-« 
tím ann.

Þess ber og að gæta, að að því leyti, sem tek ju- og e ignarskattu r fæst a f  ofan- 
greindum  óuppgefnum  bréfum , b itn a r hann  ekki á hinum  ré tta  aðilja, nem a í þeim 
tilfellum , þegar sku ldunau tar eða um bjóðendur fá skattinn  endurgreiddan  frá  rétt- 
um skuldareiganda.

Þess eru  ra u n a r nokkur dæmi, að sku ld ir til ónafngreindra hafa  ekki reynzt 
raunverulegar, heldur „ tilb ú n ar“ af sku ldaranum  sjálfum  og þ inglesnar á hand- 
hafa  (venjulega til þess að skýra óeðlilegar eignabreytingar, sem a f einhverjum  
ástæðum  hlu tu  að kom a fram ). f slíkum  tilfellum  kem ur ú ts trik u n  skulda og vaxta 
til frád rá tta r réttlátlega niður.

Þá er og nokkuð af veðskuldabréfum , einkum  í Reykjavík, sem eru  talin  til



sku ldar við erlendis búsetta aðilja, íslenzka eða útlenda. E r vm sum  vandkvæðum  
bundið að fá óyggjandi sannan ir um  eigendur slík ra lána, og er m öguleiki, að eitt- 
hvað af verðbréfum  sleppi á þennan hátt.

Loks er þess að geta, að þótt skuldabréfin  sjálf, og vextir af þeiin, komi til fu llra r 
e ignar og tekna h já  ré ttum  aðiljum , gildir nokkuð öðru m áli um  „afföll“ af slíkum  
bréfum , sem geta verið m eiri eða m inni, eftir lengd lánstím ans, verðm æti veðréttar- 
ins og ástæ ðum  lántakanda, og í m argskonar form i. Þess m unu tiltölulega fá dæmi, 
að m enn telji fram  a f sjálfsdáðum  affa lla tek ju r, eða sölugróða á verðbréfum , sem 
m un vera h in  algengasta tegund „affa lla“ (þ. e. t. d. þegar veðdeildarbréf, kreppu- 
lánasjóðsbréf eða jafnvel vafasam ir p ap p íra r eru lá tn ir með nafnverði í skiptum  
fy rir veðskuldabréf). Séu það sam ningar m illi lánveitanda og skuldara, að afföll 
skuli eigi kom a í dagsljósið, er óvíst, að þau kom i fram , svo séð verði, hvað þá 
sannað, í eignabrevtingum  aðilja eða á annan  hátt. Komi þau fram , hafa bæði lán- 
veitandi og skuldari hagsm una að gæta við ákvörðun affallanna til tekna og g.jalda, 
og getur þá eitthvað farið  á milli m ála. Og ef v iðskiptin  hafa  farið  fram  í m eiri eða 
m inni feluleik ým sra m illiliða, sein hver fæ r sinn b róðurh lu t, verður sá aftasti 
oft vandfundinn.

Að fram an er greint, hvernig skáttanefnd ir geta h aft n o k k u rt e ftirlit með fram - 
tali veðskuldabréfa — enda þótt þau séu skráð á handhafa — með því að rek ja  þræð- 
ina frá  skuldunautum  til skuldareiganda. Ö ðru máli gegnir um að ra r tegundir vaxta- 
eigna, innstæ ður í lánsstofnunum  og opinber verðbréf. Þ ar hafa skattanefnd ir svo 
litla fótfestu, að rannsóknarheim ild ir þeirra  sam kvæm t skattalögum  koma að litlu 
haldi. O pinber verðbréf eru  skráð á handhafa, sem kunnugt er, og hlutaðeigandi 
stofnanir hafa  v firle itt eigi aðstöðu til að fy lg jast með, h v erjir  eru  eigendur bréf- 
anna, nem a helzt að því leyti sem þau eru  i eigu sk a ttfrjá lsra  að ilja — stofnana 
og sjóða. E ins m un þessu varið  með m estan h lu ta  a f skattskvldum  innstæ ðum  i bönk- 
um og sparisjóðum  — innstæ ðureikningar ým ist sk ráð ir á tölum erki eða ým iskonar 
dulnefni, eða þá með ófullnæ gjandi nöfnum  og heim ilisföngum . Reynsla skatta- 
nefnda m un vera sú, að jafnvel þótt þæ r notuðu rannsóknarheiin ild ir sínar gagnvart 
lánsstofnunum  ú t í yztu æ sar — en þar hefir verið talið ré tt að gæta n o k k u rra r 
varúðar —, m vndi a f því verða næ sta lítill árangur.

M illiþinganefndin hefir unnið að rannsókn  á því, hve m ikil brögð m yndu vera að 
undandræ tti frá  skatti á innstæ ðum  og opinberum  verðbréfum . Þessari rannsókn 
er eigi enn að fullu  lokið, enda ým sir örðugleikar í því sam bandi.

R annsóknin hefir þó sýnt það fyllilega, sem ra u n a r var áður vitað, að hér er 
um m ikla fjárhæ ð að ræða, og þó m argfalt hæ rri hvað viðkem ur innstæðum  í láns- 
stofnunum . Þeir, sem á annað borð v ilja h lið ra  sér h já  skattgreiðslum  eða öðrum  
óvelkom num  afskiptum  af eignum  sínum , geta auðveldlega kom ið þeim fy rir á 
þennan hátt, þannig að engu eftirliti verði við kom ið, og áhæ ttum inna hvað þessum 
atriðum  við kem ur en flest önnur arðberandi eignaform . Þess verður og eigi dulizt, 
að núverandi skatt- og ú tsvarsstigar á eignir og tek ju r eru o rðn ir háir, og séu þeir 
tekn ir sameiginlega, kom a þeir illa við eignir með lágum, fastákveðnum  tekjum , eins 

,og t. d. bankainnstæ ður. E inkum  kom a eignaútsvörin hér h a rt n iður. Til skýringar 
iná nefna, að eftir núverandi tekju- og eignarskattsákvæ ðum  og sam kvæm t núgildandi 
ú tsvarsstiga fy rir  R eykjavík verður m aður, seni á engar skattskv ldar tek ju r en á eign 
m illi 5— 10 þús. kr., að greiða i eignarú tsvar og eignarskatt sem svarar (4 vaxtanna, sé 
um  að ræða bankainnstæ ðu með 4% vöxtum . Þ. e. af hverjum  þúsund krónum , sem 
bæ tt er við fimm þúsund króna eign upp að 10000 k r„ b er að greiða um  10 kr. í 
eignarú tsvar og eignarskatt, en vextirn ir a f  hverju  þúsundi hinsvegar 40 kr. Ef 
innstæ ðueignin bæ tist ofan á 15000 kr. eign og vextirn ir (4% ) bæ tast við 6000 kr. 
skattsky ldar tek ju r, nem ur skatthæ kkun gjaldanda (þ. e. í tek ju- og eignarútsvari, 
tek ju- og eignarskatti) við það hér um bil sem svarar vöxtunum , og m eira ú hæ rri 
eignum  og tekjum , allt að tvöföldum  vöxtum . Þetta er m iðað við Reykjavík, en úti 
um  land eru  ú tsvarsstigar víða hæ rri. Dæmið e r þó aðeins hálfreiknað  að því leyti,



að þetta fæst venjulega endurgoldið að nokkrum  h lu ta  í skattafrád ræ tti gjaldanda 
frá tekjum  á næ sta ári. E n frá sjónarm iði innstæ ðueigandans kann  dæmið að líta 
ú t eins og það er sýnt að ofan.

M illiþinganefndin hefir athugað þær helztu leiðir, sem kom ið hefir til m ála að 
fara  til þess að tryggja betu r en nú er skattgreiðslur a f  vaxtaeignum , eða kom a á 
m eiri jö fnuði í þeim efnum.

H efir h ér aðallega verið um  þ rjá r  leiðir að ræða.
A. Aukið eftirlit með fram tali þessara eigna. Yrði það að vera fólgið í því, að 

settar yrðu ákveðnar reg lu r um, á hvern  há tt b ankar og sparisjóð ir taki á móti inn- 
stæðum, t. d. að innstæ ðueigendur verði að tilgreina bæði nafn  og heim ilisfang, 
þannig að i bókum  banka og sparisjóða liggi fv rir  heim ildir að eigendum  allra  inn- 
stæðna á hverjum  tíma. Á svipaðan há tt vrði að nafn sk rá  bæði opinber verðbréf 
og veðskuldabréf, og söm uleiðis öll fram söl slík ra bréfa. Síðan yrði Iánsstofnunum  
gert að skvldu að gefa skattanefndum  hverskonar upplýsingar um þessi efni.

Nefndin telu r nokkuð næ rgöngult og að ým su leyti óheppilegt að leggja slika 
kvöð á lánsstofnanir og einstaklinga, enda m unu eigi vera fordæm i til þess með 
öðrum  þjóðum . Auk þess m á telja víst, að þótt innstæ ður og verðbréf væ ru skrán- 
ingarskvld  á h inn  ré tta  eiganda, vrði farið  á bak við það ákvæði á ótal vegu, nem a 
þeim m un þvngri refsingar liggi við — refsingar, sem lánssto fnan irnar yrðu  sjá lfar 
að eiga sinn þá tt í að fram kvæm a. Lánsstofnunum  — eða skattanefndum  — m yndi 
reynast a llerfitt að sannprófa, hvort ré tt væ ru eða raunveruleg  nöfn  og heim ilis- 
föng a llra  skráðra innstæðueigenda á hverjum  tím a. Og verðbréfin  m ætti t. d. láta 
skrá ekki aðeins á gervinöfn, heldur einnig á allskonar um boðsm enn eða milliliði, 
án  þess nokkuð verði að gert.

B. A lm ennur vax taskattu r. Gæti hann  verið með ým su m óti. í fv rsta  lagi lágur 
au k ask attu r á vaxtatek jur, og núverandi grundvelli fy rir tek ju- og eignarskatti haldið 
óbreyttum . Kæmi sá vax taska ttu r ómaklega n iður á þeim, sem telja fram  vaxtaeignir 
og vaxtatek jur, en yrði h insvegar óviðunandi lágur á hinum , sem undan  sleppa að öðru 
leyti. Ö nnur leið væri sú, að undanþiggja vaxtafé og vax ta tek ju r (sem  hér kæmi til 
greina) tek ju- og eignarskatti og jafnvel útsvarsgreiðslu. Gæti það orðið t. d. á þann 
hátt, að hlutaðeigandi eignir og tek ju r væ ru dregnar frá  í fram tali áður en skattu r 
(eða ú tsvar) væri á lagður, eða jafnvel hæ tt að telja þæ r fram , eða þann h lu ta  
þeirra, sem sleppt yrði. H insvegar jTði lagður á vax taskattu r, og vrði hæð hans að 
fara  eftir þvi, hve m ikið væri fellt n iður á m óti, tek ju sk a ttu r eða eignarskattu r 
eða hvorttveggja, eða bæði skattu r og útsvar.

Þessi álagningaraðferð, sem hægt er að fram kvæm a með ým su móti, hefir vissa 
kosti. H ún næ r ja fn t til skattskv ld ra  vaxtaeigna yfirleitt, án  þess að rjú fa  leynd eign- 
arré ttarin s, sé þess varizt, veitir fljóta og örugga innheim tuaðstöðu og er að vissu 
leyti auðveld í fram kvæm d. E n  á móti m æ lir einkanlega: S tighæ kkun (progression) 
skattsins, sem allt okkar skattakerfi bvggist á, h verfu r ú r  sögunni að þessu levti. 
M öguleikar eru  á því að sleppa lægstu tek jum  og eignuin við vaxtaskatt, tilsvarandi 
þvi sem nú er. En að öðru leyti v rðu  allir g jaldendur að borga hlutfallslega jafnháan  
vaxtaskatt, h v erja r sem tek ju r þeirra  og eignir eru, eða að rar ástæ ður. F y rirfram  er 
næstum  ókleift að gera sér grein fy rir því, hversu h á r vax taska ttu rinn  vrði að vera 
til að m æta skatttap i rík issjóðs (og bæ jarsjóða, séu ú tsvör vaxtaeigna felld n iður). 
Sé hæ tt að gera m önnum  að skyldu að telja fram  bankainnstæ ður, verðbréf og 
skuldabréf, eða hæ tt að telja þennan h lu ta  a f eignum  m anna og tek ju r a f þeim til 
skattskyldra eigna og tekna, er þar með í b u rtu  k ippt að m iklu  leyti grundvell- 
inum  fy rir rannsókn á skattfram tölum  gjaldenda vfirleitt. M unu flestir, sem að 
skattam álum  hafa unnið, sainm ála um þetta, og skal eigi frekar um  það fjö lvrt.

Loks skal á það bent, að séu ú tsvör af vaxtafé tekin  sem h lu ti af vaxtaskatti, 
verður að sk ip ta honum  algerlega eftir áæ tlun milli rík is og bæ jar- eða sveitar- 
félaga og milli bæ jar- og sveitarfélaga innbvrðis.

Hér er aðeins drepið lauslega á fram angre indar leiðir, og hefir nefndin  eigi



séð ástæ ðu til þess að telja upp til h lita r kosti þeirra  og galla, eða gera frekari 
grein fy r ir  þeim.

C. Þ rið ja  aðalleiðin, sem nefndin  hefir tekið til a thugunar i þessu sam bandi, 
er sú, sem fólgin er í m eðfylgjandi frum varp i hennar um  innheim tu tek juskatts  
og eignarskatts af vaxtafé. E r þ ar að engu levti um  ný ja  skattgreiðslu  að ræða, 
grundvellinum  fy rir  núverandi skattálagningu haldið óbrevttum , en þó náð tölu- 
verðum  skatti af þeim vaxtaeignum  og tekjum , sem undan  hafa  sloppið, án  þess 
það b itn i í auknum  skattgreiðslum  á þeim, sem telja þæ r fram , og án  þess að rý ra  
þá leynd, sem  y fir þessum  eignum  hvílir.

H öfuðbreytingin er fólgin í því — sam anber frum varpið  — að greiðendur 
vaxta, lánsstofnanir, stofnanir, sem gefa ú t verðbréf og sk u ld ara r veðskuldabréfa, 
halda  eftir % h lu ta  þeirra  vaxta, sem þeim ber að greiða til þeirra, sem skattsky ld ir 
eru  að lögum. Þeir, sem hafa  talið vax ta tek ju r fram  til tek juskatts, fá þennan  vaxta- 
h lu ta  endurgreiddan, annaðhvort sem frád rá tt í álögðum  tek ju- og eignarskatti, eða 
ú tborgaðan  eftir ákveðnum  reglum . H inir, sem sleppt hafa  vöxtunum  á fram tali 
sínu, geta ekki fengið þessa endurgreiðslu. L ánssto fnan ir og skattanefndir verða að 
hafa  fu ll gögn í höndum  um  þann h lu ta  þessara vaxtaeigna, sem er í eigu skatt- 
fr já ls ra  stofnana og aðilja, sem þá n jó ta  vaxtanna að fullu  án  sk a ttfrád rá tta r. Um 
h inn  h lu tann , sem vax taska ttu r greiðist af, er eigi k rafiz t frekari upplýsingarskyldu 
en verið hefir.

Hvað viðkem ur handhafaskuldabréfum , sem eigendur eru  ónafngreindir að, 
er gert ráð  fy rir, að afstaða skuldunau ts sé látin  haldast óbrevtt, þ. e. að þótt skuldu- 
n au tu r haldi eftir % vaxta upp í skattgreiðslu  skuldabréfseiganda, sé skuldin  og 
tilsvarandi vextir eigi leyft til frád rá tta r . Mun vax taska ttu rinn  sjaldan gera m eira 
en vega upp það skatttap , sem hlýzt af því, að bréfið er skattlag t h já  skuldunaut 
í stað skuldareiganda. E ru  þá skuldabréfin  að vissu leyti tvísköttuð sam anborið 
við ó fram ta ldar bankainnstæ ður.

Magnús Jónsson teku r fram , að hann er sam þykkur fram anskráðu  frum varpi, en 
lítu r svo á, að sam fara afgreiðslu þess æ tti að fa ra  fram  breyting  á tek juskattinum , 
sem hann  m un síðar gera grein fyrir.

Um einstakar gre inar frum varpsins skal tekið fram :

Um 1. gr.
N auðsynlegt þykir í fram kvæ m dinni, að sá h luti tek ju- og eignarskatts, sem 

innheim tur er sam kvæm t þessum  lögum, sé aðgreindur með sérstöku nafni, og er 
hann  kallaðu r vaxtaskattur.

Um 2. gr.
H ér eru  teknar þæ r vaxtaeignir, sem um  er ræ tt í upphafi gre inargerðarinnar. 

Ó veðbundnar sku ld ir eru eigi teknar hér með, vegna erfið leika í fram kvæm d, og 
þá heldur eigi innstæ ður í verzlunum . Innlánsdeild ir félaga þyk ir ré tt að telja til 
sparisjóða. H insvegar ná ákvæði laganna eigi til stofnsjóða félaga, h lu tabréfa o. þ. h.

Um 3. gr.
Auk þeirra, sem eru  undanþegnir tek ju- og eignarskatti, eru  undanþegnar á- 

kvæðum  þessara laga innstæ ður erlendis og erlend verðbréf, þó tt eigandi sé hér 
skattskyldur.

L ánsstofnunum  og öðrum  útgefendum  opinberra verðbréfa er hér gert að 
skyldu, með eftirliti skattanefnda, að halda sk rá v fir þau verðbréf, sem þeim er 
k unnugt úm , að eru í eigu sk a ttfrjá lsra  aðilja hér og erlendis. A llir þeir, sem hafa 
slík verðbréf með höndum  og sk a ttfrjá ls ir  eru, verða að tilkvnna hlutaðeigandi 
stofnun um  verðbréfaeign sína — og fæ ra sönnur á, ef þörf k re fu r — til þess að 
kom ast h já  greiðslu vaxtaskatts. Á sam a hátt er gert ráð fy rir, að banka- og spari- 
sjóðsinnstæ ður sk a ttfrjá lsra  stofnana, félaga og einstaklinga verði sk ráðar þannig,



að eigi verði um  villzt, og reyn t þannig að girða fy rir, að í þessu sam bandi m yndist 
m öguleikar til ým iskonar undanbragða. Að sjálfsögðu þ u rfa  skattanefnd ir einnig 
að hafa  eftirlit með skuldabréfaeignum  að þessu leyti.

N okkrum  erfiðleikum  m un það  valda í þessu sam bandi, þegar verðbréf flvtj- 
ast á milli sk a ttfrjá lsra  og skattskv ld ra eigenda, þannig að vaxtatím inn  eða skatt- 
greiðslan getur skipzt á m illi þeirra  á ým san hátt. Um þetta eru engin ákvæði sett, 
en yrði gert í reglugerð.

Þegar um er að ræða skattskvld  félög eða stofnanir, sem hafa  í vörzlum  sínum  
allm ikið af verðbréfum , og öruggt m á telja, að öll k u rl kom i til g ra far hvað skatt- 
greiðslu snertir, þykir rétt, að veita megi þeim undanþágu frá  innheim tuákvæ ðum  
laga þessara að einhverju  eða öllu leyti.

l ’m 4. gr.
Nefndin hefir ákveðið þá fjárhæ ð, sem halda skal eftir af vöxtum , 25%. Sé 

miðað við bankainnstæ ðu, svarar þetta tæplega til þess, sem sam kvæm t núgildandi 
tekju- og eignarskattsstigum , ásam t viðaukum , er greitt sam tals af skattskyldum  
tek jum  á tek jub ilinu  m illi 6— 7 þús. kr. og eign milli 15—20 þús. k r.

Sé hinsvegar útsvarsálagning tekin  með, svarar 25% vax taska ttu r af bankainn- 
stæðu til jiess, sem lagt er sam tals í eignarú tsvar og e ignarskatt (í R eykjavík) á 
eign m illi 5000 til 10000 k rónur, án þess tekið sé tillit til skatts eða ú tsvars af tekj- 
um  — þ. e. vöxtunum .

Við þennan sam anburð á vaxtaskattshæ ðinni við skattstiga og ú tsvarsstiga ber 
að gæta þess, að við álagningu skatts og útsvars verkar sk a tta frád rá ttu rin n  raun- 
verulega sem læ kkun á skattstigunum , en i vaxtaskattgreiðslu n jó ta  m enn einskis 
slíks frád rá tta r, nem a þegar vax tatek ju r eru tilg reindar á fram tölum .

Um 5. gr.
Gjalddagi vaxtaskatts af innstæðum  í lánsstofnunum  er y firle itt m iðaður við 

áram ót. U ndantekning frá  því verður þó að gera, ef vextir eru endanlega uppgerðir 
eða útborgaðir á öðrum  tím a árs, t. d. ef bankainnstæ ða með vöxtum  er hafin  fy rir 
alm ennan gjalddaga, verður lánsstofnun að halda eftir einum  fjó rða h lu ta  vaxtanna. 
G jalddagi vaxtaskatts af skuldabréfum  og opinberum  verðbréfum  er hinsvegar 
iniðaður við þegar vextir eða arðu r bréfanna fe llur i gjalddaga. Enda þótt vextir 
séu eigi greiddir þá þegar í stað, eins og t. d. oft er með vexti op inberra bréfa, getur 
vaxtagreiðandi staðið skil á greiðslu skattsins.

Um 0. og 8. gr.
Hér er ákveðið, að um leið og vaxtagreiðandi greiðir vax tam óttakanda 3,i  h lu ta  

vax tafjárhæ ðarinnar skal hann  afhenda tv íritaða kv ittun  fv rir  þeim )4 hluta, sem 
eftir stendur og vaxtagreiðandi sk ilar til skattinnheiin tum anns, innan  eins m ánað- 
ar frá því vaxtagreiðsla fer eða á að fara fram . M óttakandi vaxta, þ. e. verðbréfs- 
eða innstæðueigandi, heldur síðan öðru kv ittunársam ritinu  fy rir  sig, en læ tur h itt 
fvlgja fram tali sínu til skattanefndar, til þess að hún geti borið hana sam an við 
fram taldar vax ta tek ju r og ákveðið, svo ekki verði um deilt, hversu m ikla endur- 
greiðslu g jaldanda ber að fá. Þessa endurgreiðslu er varla m ögulegt að ákveða sam- 
kvæm t fram tölum  einum , án  þess hæ tta sé á, að hún verði m isnotuð eða kom i ekki 
alveg heim við greiddan vaxtaskatt. í fram tölum  er blandað sam an vöxtum  af þeim 
eignum, sein hér er um að ræða, og tekjum  af öðrum  vaxta- og arðgefandi eignum, 
sem hér falla ekki undir, svo sem óveðbundnar skuldir, innstæ ður i verzlunum , 
h lu tabréf, stofnfé o. s. frv. Sömuleiðis greiddum  og ógreiddum  vöxtum . V axtatekjur 
geta á ým san hátt flutzt þannig til á milli ára  í fram tölum , að í ósam ræm i verði 
við greiðslu vaxtaskatts. A fv rsta  ári laganna er og þess að gæta, að þá greiðist 
vax taska ttu r aðeins fv rir h lu ta  af vaxtatekjum  ársins, þ. e. frá  síðasta gjalddaga, en



fram ta ld ir vextir m iðast venjulega við allt skattárið . Auk þess m á búast við, að 
eftir að lög þessi öðlast gildi hæ tti alm enningi við að te lja  fram  v ax ta tek ju rnar 
nettó, þ. e. að frádregnum  vaxtaskatti, í stað heildarvaxtanna. N efndin hefir því, 
af fram angreindum  ástæðum , ekki séð sér fæ rt að sleppa gjaldendum  við þá skyldu 
að fæ ra sönnur á vaxtaskattgreiðslur sinar.

Þeir, sem eigi te lja  fram  til skatts, geta eigi notið endurgreiðslu vaxtaskatts, 
enda þótt þeim hafi verið áæ tlaður skattur.

Um 10. gr.
Gert er ráð  fy rir, að rík issjóður bæti lánsstofnunum  upp þann  kostnað, sem 

þæ r h ljó ta  af lögum þessum . L aun skattanefnda haldast óbrey tt frá  þvi, sem nú  er, 
og m iðast við álagðan tek ju- og eignarskatt, án  tillits  til vaxtaskatts.

Um 11. gr.
Ja fn fram t þessum  ráðstöfunum  til þess að ná skatti af undandregnum  eignum 

þ y k ir ré tt að fella n iður vangoldinn skatt og skattsek tir af undandregnu vaxtafé, 
sem um  kann  að vitnast fvrstu  tvö árin , sem lög þessi gilda, ef vera m ætti, að það 
leiddi til aukins vilja til fram ta ls á þessum  eignum.


