
Nd. 126. Frumvarp til laga
um striðsgróöaskatt.

Frá  meiri h lu ta  fjárhagsnefndar. 

f- gr.
Auk þess skattgjalds, sem ákveðið er í 6. gr. laga nr. 6 9. jan. 1935, um  tekju- 

skatt og eignarskatt, skal leggja á og innheimta sérstakan stríðsgróðaskatt samkvæmt 
eftirfarandi reglum:

Ef skattskyldar tek jur nema 45000—60000 kr., greiðist 3% af þvi, sem er um- 
fram 45000 kr.

Af 60000— 75000 'kr. greiðist 450 kr. af 60000 kr. og 6% af afganginum.
— 75000—100000 1350 -  - -  75000 --------  10--------
- -  100000— 125000 -  3850   100000   20--------
— 125000-150000 - 8850   125000   30--------
— 150000 -175000 - - 16350   150000   42 - —
— 175000—200000 — — 26850   175000   55-------- —
— 200000 og þar v fir  — 40600 — 200000   68-------- —

2. gr.
S tríðsgróðaskattur skal lagður á og innheim tur um leið og tekju- og eignar- 

skattur, og af sömu aðilum. R ikissjóður greiðir hlutaðeigandi sveitarfélagi 45% af 
þeim striðsgróðaskatti, sem þar er á lagður og innheimtur, þó aldrei hæ rri  fjárhæð en 
sem nem ur 40% af áætluðum útsvörum  í sveitarfélaginu á því ári.

3. gr.
Rikissjóður greiðir 5 ( í — fiinm af hundraði — af stríðsgróðaskatti, sem inn-

heim tur er eftir lögum þessum, til sýslufclaga og þeirra  bæjarfélaga, er engan skatt 
fá samkvæmt 2. gr. Fé þessu skal skipt i hlutfalli við þann tekjuskatt,  sem tilfellur 
í viðkomandi sýslu- og bæjarfélögum.

4. gr.
Meðan ákveðið er í lögum, að greiða skuli 90% — níutiu  af hundraði — samtals 

í tekjuskatt  og striðsgróðaskatt af skattskyldum  tekjum  yfir 200 þús. k rónur, er 
óheimilt að leggja tekjuútsvör á þann hluta af hre inum  tekjum  gjaldenda, sem er um- 
fram 200 þús. krónur.

5. gr.
Lög þessi öðlast. þegar gildi og koma til fram kvæm da við álagningu skatta á 

á r inu  1942, miðað við tek ju r  ársins 1941. Ja fn fram t eru ú r  gildi num in lög nr. 10 
5. maí 1941, um stríðsgróðaskatt.



G r e i n a r  g e r ð .
Frum varp  þetta er flutt samkvæmt ósk rík iss tjó rnarinnar ,  en flutningsmenn 

þess áskilja sér rétt til að flytja breytingartillögur við einstök atriði þess, eða fylgja 
brtt., sem fram kunna að koma.

í 1. gr. frv. er ákveðinn stríðsgróðaskattstigi, og er óþarft að skýra þá grein 
nánar. í 2. gr. er ákveðið, að r ik issjóður greiði hlutaðeigandi sveitarfélagi 45% af 
þeim stríðsgróðaskatti, sem þar er á lagður og innheimtur, þó ekki hæ rri  upphæð 
en sem nem ur 40% af áætluðum útsvörum  í sveitarfélaginu á þvi ári. I núgildandi 
lögum um stríðsgróðaskatt er hluti sveitarfélaganna af skattinum ákveðinn 40%, og 
er hann samkvæmt þessu hæ kkaður um 5%. Er það einkum vegna þeirrar  hækk- 
unar  á skattstiganum, sem ákveðin er í frumvarpinu, en með henni eru möguleikar 
sveitarfélaganna til litsvarsálagningar nokkuð skertir.

í 3. gr. er ákveðið, að 5% af s tríðsgróðaskattinum skuli renna til sýslufélaga og 
þeirra bæjarfclaga, sein engan stríðsgróðaskatt fá samkvæmt ákvæðum 2. gr.

Loks eru í 4. gr. frv. fvrirmadi 11111 það, að meðan ákveðið er, að greiða skuli sam- 
tals 90% af skattskylduin tekjum  vfir 200 þús. kr. í tek juskatt  og stríðsgróðaskatt, 
sé óheimilt að leggja tekjuútsvör á þann hluta af hre inum  tekjiun gjaldenda, sem er 
um fram  200 þús. kr.

Með samþykkt þessa frumvarps eru felld úr gildi lög nr. 10 5. maí 1941, um 
striðsgróðaskatt.


