
Nd. 209. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 6 9. jan. 1935, um tek ju sk att og eignarskatt.

(E ftir 2. um r. í Nd.)

1. gr.
F'yrsta og önnur m álsgrein 6. gr. laganna hljóði þannig:
Skattgjald þeirra, sem um  ræ ðir i 1. gr. og 2. gr. og í a- og c-lið 3. gr., re iknast 

þ an n ig :
Ef hinn skattskyldi h lu ti teknanna er und ir 1000 kr., greiðist af honum  l ( í .
Af 1000— 2000 kr. greiðist 10 kr. af 1000 kr. og 2 % af afganginum
— 2000— 3000 — 3 0 -------- 2000 — 3 — _ —
— 3000— 4000 — 6 0 -------- 3000 --- — 4 — — —
— 4000— 5000 — 1 0 0 -------- 4000 --- -—■ 5 — —-
-  5000— 6000 — 1 5 0 -------- 5000 --- (> — -—- —
— 6000— 7000 — — 2 1 0 -------- 6000 --- — 7 — ■— ___
— 7000— 8000 — 280 -------- 7000 --- — 8 —
— 8000— 9000 — 360 -------- 8000 — _ 9 — — —
— 9000— 10000 — 450 -------- 9000 --- _ 10 — — —

— 10000—12000 — — 550 -------- 10000 --- — IIV2— -— —
— 12000— 14000 — — 780 -------- 12000 --- — 13 — — - -

-  14000 17000 - 1040 -------- 14000 --- _ 15 — — —
— 17000-20000 — 1490 -------- 17000 -- — 17 — — —
— 20000- 25000 - 2000 -------- 20000 18 — _ —

— 25000—30000 — 2900 -------- 25000 _ 19 — —
— 30000—40000 — — 3850 -------- 30000 — 20 — — —
— 40000—50000 — 5850 -------- 40000 — 21 — — —
— 50000—60000 — —

2. m álsliður 1. m álsgr. d-liðar

7950 --------  50000 —

2. gr.
í 7. gr. lagnnna orðist

— 22 —

svo:
T il arðs af h lu tabréfum  telst auk  venjulegrar arðsú tborgunar, ú th lu tuð  frih lu ta- 

bréf og sérhver önnur afhending verðm æta til h lu thafa , er te lja  verður sem tek ju r 
af hlutaeign þeirra í félaginu, enn frem ur ú th lu tan ir við félagsslit um fram  upphaf- 
legt h lu tafjárfram lag , þ. e. nafnverð h lu tabréfanna, og sk ip tir ekki m áli í því sam- 
bandi, fv rir hvaða verð þau hafa verið seld og kevpt.

3. gr.
Síðasti m álsl. 4. m álsgr. 8. gr. laganna falli niður.
í stað 6. og síðustu m álsgr. söinu lagagr. k o in i:
Félög þau og stofnanir, er uin ræ ðir í 3. gr. a, mega draga frá  tek jum  sinum  5% 

af innborguðu hlutafé eða stofnfé.
Ef nokkuð af ársarð i þessara félaga er lagt í varasjóð, er sú upphæð undanþegin 

tek juskatti og skal koina til frád rá tta r  við ákvörðun skattsky ld ra  tekna, þó eigi hæ rri 
fjárhæð en sém nem ur VS einum  fim m ta — af hreinuin  tek jum  félags, áður en tekju- 
skattur, striðsgróðaskattur og útsvar, sem greitt hefu r verið á árinu , er dregið frá 
tekjunum . H já þeim af þessum  félögum, sem liafa sjávarútveg sem aðalatvinnu- 
rekstur, og félögum, sein sam kvæint lögum geta ekki ú th lu tað  varasjóði sínum  við 
félagsslit, sbr. t. d. 3. gr. 1. nr. 46 13. jún i 1937, má þó draga frá  tek junum  varasjóðs- 
tillag, sem nem ur Vs — einum  þ rið ja  — af hreinuin  tek jum  félags, áður en tekju- 
skattur, stríðsgróðaskattur, sam vinnuskattu r og útsvar, sem greitt hefu r verið á ár- 
inu, er dregið frá  tekjunum .



A rðjöfnunarsjóði, eftirlaunasjóði og aðra sjóði, sem ekki eru  beinlín is æ tlaðir 
til að tryggja rek stu r fyrirtæ k isins sjálfs, m á ekki te lja  sem. varasjóð.

Ef n o k k u rri fjárhæ ð ú r varasjóði, sem m yndaður er eftir 1. jan . 1941, e r siðar 
varið  til ú th lu tu n a r til h lu thafa , ráðstafað  til e inkaþarfa  þe irra  á beinan eða óbeinan 
lúitt eða varið til annars en þess að m æ ta hreinum  rek s tra rh a lla  fy rirtæ kisins, skal 
le lja  þá fjárhæ ð að viðbæ ttum  20% — tu ttugu  af hundrað i — til sk a ttsk y ld ra  tekna 
á því ári. Nú er einhverri fjárhæ ð ú r varasjóði, sem m yndaður var fy r ir  1. jan ú ar 
1941, varið á þann hátt, er að fram an  grein ir, og skal þá te lja  % þ e irra r fjárhæ ðar 
til skattsky ld ra tekna félagsins á því ári. Það telst ráðstö fun  á fé varasjóðs sam kvæm t 
fram ansögðu, ef félag, sem n ý tu r eða notið hefu r h lunn inda vegna frain lags í vara- 
sjóð, ver einhverju  af eignum  sínum  með eftirgreindum  hæ tti:
a. Veitir hluthöfuin , stjó rnenduin  félags eða öðrum  lán í peningum  eða öðrum  verð- 

m ætum , sem ekki eru beinlinis viðkom andi rek stri félagsins.
b. V eitir hlu thöfum , stjó rnendum  félags eða öðrum  nok k u r fríð indi, beint eða 

óbeint, un ifram  arðsú th lu tun  og venjulegar eða eðlilegar launagreiðslur. *
e. K aupir eign óeðlilega háu verði að dóini skattanefndar. Skal þá skattanefnd  meta, 

hvert verð geti talizt hæfilegt. M ismun hins raunveru lega kaupverðs og m ats- 
verðs skattanefndar telst ráðstafað  ú r  varasjóði, og ú th lu tu n  arðs ú r  félaginu, 
ef keypt hefu r verið af h lu thafa .
Nú hefu r félag, sem m yndað hefu r varasjóð, ráðstafað fé á einhvern  þann  hátt, 

sem grein ir í a —c-liðum, og fe llur það þá til skattgreiðslu  samkv. ákvæðum  næstu 
m álsgreinar hér á undan, þó eigi h æ rri fjárhæ ð en nem ur varasjóði í lok skattársins. 
Skal' þá iniða við þá lánsfjárupphæ ð, sem ú tistandand i er um  áram ót af lánum , er 
veitt voru á árinu , að viðbættu m eðaltali þeirra  lána, er veitt hafa  verið og greidd á 
skattárinu  samkv. a-lið, heildarupphæ ð veittra  h lunn inda á skattárinu  sam kv. b-lið, 
og m ism un m atsverðs og kaupverðs eigna samkv. c-lið. Þó ná ákvæði a—b og c-liðar 
ekki til þe irra  upjihæða, sem íslenzk útgerðarfélög á ttu  í varasjóð i sam kvæ m t efna- 

• hagsreikningi 31. des. 1939, að því leyti seni þau ganga lengra en tak m ark an ir um  
ráð sta fan ir á l'é varasjóðs, sem giltu sam kvæ m t lögum nr. 6 9. jan. 1935 og lögum 
nr. 39 12. febr. 1940.

Nú rý rn a r varasjóðseign félags, og skal þá telja, að sá h lu ti varasjóðs, sem til 
var 1. jan. 1941, evðist á undan  þeim  sjóði, er síðar m yndaðist, sbr. þó 62. gr.

Nú hrökkva h re in ar á rs tek ju r félags að viðbæ ttri þeirri h re inn i eign, sem fé- 
lagið á um fram  varasjóð og hlutafé, eigi fy rir  skatt- og útsvarsgreiðslum  og því 
varasjóðstillagi, sem undanþegið er skattgreiðslu  sainkv. lögum þessum , og er þá
heim ilt að taka þá fjárhæ ð, sem á vantar, ú r  varasjóði.

4. gr.
a. F v rir  „500 k ró n u r“ í d-lið 10. gr. laganna kom i: 1000 kr.
b. g-liður 10. gr. laganna hljóði þannig : E ignarskatt, sem gre iddur hefur verið á

árinu .
5. gr.

í stað a—c-liða í 12. gr. laganmi kom i:
a. í R eykjavík:

F y rir  einstakling ................................................................................................ k r. 900.00
— hjón    — 1800.00
— hvert barn    — 700.00

b. A nnars staðar á landinu:
F y rir  e instakling    — 900.00

— h jón    — 1800.00
— hvert barn    — 6001.00

F rá d rá ttu r  veitist fy r ir  þau börn, sem ekki eru íu llra  16 á ra  í b ju ju n  þess al-
m anaksárs, þegar sk a ttu r er á lagður. H ér með teljast stjúpbörn , k jö rb ö rn  og fóst-
urbörn , sem ekki er greitt m eðlag með. F y rir  aðra skylduóm aga, sem skattgreiðandi



hefur á fram fæ ri sínu, veitist stimi frád rá ttu r  og fy r ir  börn. H afi h inn  fram fæ rði 
tekjur, læ kkar frád rá ttu rin n  sem þeim nem ur og fe llu r burt, ef tek juupphæ ðin  ném- 
ur lögleyfðum óm agafrádræ tti eða m eiru.

6. gr.
a. Upphaf 14. gr. laganna verði þannig:

Af skuld lausri eign skal árlega greiða ska tt sem h ér segir:
íif eignin er y fir 10000 kr., en u n d ir 15000 kr., greiðist af henni \%c.
Af 15000—30000 k r. greiðist 15 kr. af 15000 óg 2%0 af afgangi.
Af 30000—40000 k r. greiðist 45 kr. af 30000 og 3%0 af afgangi.

b. í stað „5000“ kr. i n iðurlagi 14. gr. laganna kom i: 10000 kr.

7. gr.
F y rri inálsgr. e-liðar 19. gr. laganna orðist svo:
H lutabréf skulu ta lin  með nafnverði, ef hlutaféð er óskert, en annars með hlut- 

fallslegri.upphæ ð, m iðað við upphaflegt hlutafé.

8. gr.
a- og b-liðir í 30. gr. laganna hljóði þannig:

a. í kaupstöðum  og kauptúnum , sem eru h reppur fv rir sig, skal greiða skattanefnd
2%, en annars staðar á landinu 4%  af þeirri upphæð, sem sk a ttu rin n  nem ur.
Þó skal borgunin  ekki fara  fram  ú r 20 kr. og ekki vera m inni en 14 kr. fv rir
hvern starfsdag nefndarm anns.

b. Y firskattanefndarm enn u tan  R eykjavíkur fá 15 k ró n u r á dag og ferðakostnað.

9. gr.
Aftan við 31. gr. laganna komi ný m álsgrein, svo h ljóðandi:
Óheim ilt er að slíta félagi og ú th lu ta  eignuin þess fy rri en op inberir sk a tta r af 

tekjum  þess og eignum hafa að fu llu  verið greiddir fv rir  allan  starfstím a félagsins.

10. gr.
Síðari m álsliður 2. m álsgr. 34. gr. laganna orðist svo:
Komi siðar í ljós, að áæ tlun hefur verið of lág eða skattþegni hefur ekki verið 

gert að greiða skatt af öllum  tek jum  sínum  og eignum, er heim ilt að re ikna skatt 
gjaldanda að nýju, þó ekki lengra aftu r i tím ann en 5 ár.

11. gr.
42. gr. laganna orðist svo:
D óm sm álaráðherra sk ipar lögfræðing til þess að hafa á hendi rannsókn ir í skatta- 

inálum , e r hafi heim ild til þess að hefja rannsókn og setja ré tt i hvaða um dæm i lands- 
ins sein er. Auk valds rannsóknardóm ara skal hann  hafa sam a ré tt til þess að krefj- 
ast upplýsinga og sama aðgang að bókuni og skjölum  og rík isskattanefnd  hefur sam- 
kvæm t lögum þessum. K ostnaður af þessari ráðstöfun  greiðist ú r ríkissjóði.

E r mál er svo vaxið, að y firska ttanefnd  eða rík isskattanefnd  te lu r sig ekki geta 
fengið na 'gar upplýsingar um tek ju r og eignir skattþegns eða fram tal þyk ir tortrvggi- 
legt, getur nefndin vísað m álinu til rannsóknar sam kvæm t 1. mgr. F já rm álaráð h erra  
getur og' gefið fyrirm æ li um, að rannsókn  skuli hafin, er hann  telu r ástæðu til. Að 
rannsókn lokinni skal afrit af prófum  m álsins, ásam t greinargerð  um n iðurstöður 
rannsóknarinnar, send aðila þeim, er rannsóknar hafði beiðzt, en sá aðili h lu tast síðan 
til um frekari afgreiðslu m álsins sam kvæm t þessum  lögum.

12. gr.
43. gr. laganna orðist svo:
Skattanefndir allar og sk a tts tjó ra r Iiæ janna skulu halda gerðabæ kur, er fjár- 

m álaráðuneytið  læ tur gera á kostnað rikissjóðs. Löggildir lögreglustjóri gerðabæ kur



skattanefnda og skattstjó ra , en fjárm álaráðuney tið  gerðabæ kur y firska ttanefnda og 
i ík isskattanefndar.

1 gerðabæ kur skattanefnda skal m eðal an n ars rita  sk a ttsk rá rn a r og ú rskurð i. 
Skattskrá skal þó eigi rita  í gerðabók skatts tjó ra . Y firska ttanefnd ir og rík isskatta- 
nefnd skrá og í gerðabæ kur sínar ú rsk u rð i og að rar ákvarðanir.

Form enn skattanefnda og sk a tts tjó ra r skulu  árlega lá ta  n ið u rjö fn u n arn efn d  í 
té ókeypis endurrit af skattskrám , til afnota við n ið u rjö fn u n  ú tsvara . Svo skulu og 
form enn skattanefnda og sk a tts tjó ra r gefa hagstofunni sk ý rslu r um  skattálagning- 
una, í. því formi, sem hún  fy rirsk ipar.

13. gr.
A ftan við 2. m álslið 45. gr. laganna kom i n ý r m álsliður, svo h ljóðandi:
Nú er sk a ttu r eigi greiddur fy rir  næ stu á ram ót eftir að han n  var á lagður, og 

skal þá greiða 1% d ráttarvex ti fy rir  hvern  m ánuð eða b ro t ú r  m ánuði, sem greiðsla 
dregst frá  þeim áram ótum .

14. gr.
í stað 55. gr. í VI. kafla  laganna kom i 9 n ý ja r greinar, er verða 5 5 .-6 3 . gr., svo 

h ljó ð an d i:
a. (55. gr.) Á m eðan vísitala kauplagsnefndar er hæ rri en 110, m iðað við grunn- 

tö luna 100 í jan .—m arz 1939, skal tek ju sk a ttu r einstaklinga, heim ilisfastra  hér á 
landi, re iknaður þannig:

H reinar tek ju r gjaldanda skal m argfalda ineð 100 og deila útkom unni rneð 
n ieðahnánaðarvisitö lu  skattársins. Við ákvörðun Jireinna tekna skal tekjuhæ ðin 
deilanleg með 50, en því sleppt, sem er fram  yfir. M eðalvísitala þessi skal ja fnan  
vera heil tala, og er m inni h lu ta  en V2 sleppt, en eða m eira  hækkað.

F rá  þeirri tekjuupphæ ð, er þannig tæst, skal dreginn p ersó n u frád rá ttu r sam- 
kvæm t ákvæðum  12. gr.

Þegar upphæð tek juskatts  hefu r verið fund in  samkv. reglum  6 gr., skal 
m argfalda hana með m eðalvísitölunni og deila ú tkom unni með 100.

O fangreind ákvæði gilda um  þá einstaklinga, er hafa  eigi h æ rri h re inar 
tek ju r en kr. 15000.00, eftir að þæ r hafa verið læ kkaðar á fram angre indan  hátt. 
Af h æ rri tekjum  en hér g re in ir skal tek ju sk a ttu r re iknaður sainkv. 6. gr. óbreyttri, 
en tek ju sk attu rin n  síðan læ kkaður um  söniu fjárhæ ð og skattív ilnun in  hefur 
nuinið h já  þeim gjaldendum  með sam a frád ræ tti eftir 12. gr., er hafa  í h re inar 
tek ju r kr. 15000.00, eftir að þæ r hafa verið læ kkaðar sam kvæm t fram angreindri 
reglu.

.  1). (56. gr.) Nú n ý tu r félag, er um  getur í 3. gr. a og hefu r sjávarútveg sem aðal- 
atv innurekstu r, h lunninda vegna fram lags í varasjóð samkv. ákvæðum  8. gr., og 
skal þá 50% af því fé, er það leggur í varasjóð, ráðstafað  á þann  hátt, að það 
sé lagt á sérstakan  reikning í banka eða keypt fv rir  það opinber verðbréf og 
þau falin  banka til geyinslu. N efnist sá h lu ti varasjóðsins nýbyggingarsjóður, og 
gilda um  hann  þæ r reglur, er g re in ir í 57.—60. gr. Á skilinn h lu ti af varasjóðstil- 
laginu skal lagður í nýbyggingarsjóð á því sam a ári, sein varasjóðstillagið er 
ákveðið, en séu vanefndir á því að einhverju  eða öllu leyti, skal greiða í rikis- 
sjóð 20% af þeirri fjárhæ ð, er til vantar.

Af fé nýbyggingarsjóðs má ekki m eira en h lu ta r vera innstæ ða á bið- 
reikningi í erlendri m ynt, sbr. lög nr. 82 9. jú li 1941, nem a með sérstöku leyfi 
nefndar þeirrar, er uni getur í 59. gr. Getur nefndin  veitt leyfi til þess, að m eira 
en að ofan greinir sé á biðreikningi, ef aðili sýnir frain  á, að hann  geti ekki lagt 
féð fram  á annan  há tt vegna þess, að fé varasjóðs hafi verið notað til að greiða 
sku ld ir fyrirtæ kisins.

c. (57. gr.) Ú tgerðarfélag ráðsta far sjá lft því fé, er það hefur lagt í nýbyggingar- 
sjóð, en því m á eingöngu verja  til aukn ingar og en d u rn ý ju n ar á fram leiðslu- 
tæ kjum  á sviði útgerðar, annaðhvort með nýbyggingum  innanlands eða með



kaupum  frá  öðrum  löndum . Þó er heim ilt að verja  fé nýbyggingarsjóðs til að 
greiða tap  á útgerð, ef að ra r eignir h rökkva ekki til fy r ir  því, e n 'á ð u r  en það 
er gert, skal það tilkvnn t nefnd þeirri, er uin ræ ðir í 59. gr„ og læ tur hún  þá að- 
ila vita, hvort hún  te lu r slíka ráðstö fun  í sam ræm i við lög þessi.

Sé fé nýbyggingarsjóðs veðsett eða því ráðstafað  á einhvern  annan  h á tt en 
að fram an greinir, um  lengri eða skem m ri tim a, skal greiða af því tek juskatt 
jafn h áan  þeim skatti, sem hefði orðið að greiða af fénu, þegar jiað var lagt fyrir, 
ef það hefði þá verið skattskylt.

d. (58. gr.) Ú tgerðarfélag læ tur fylgja með skattfram ta li sínu yfirlýsingu  frá  hlut- 
aðeigandi banka um  það, hve m ikið fé sé geymt þar í nýbyggingarsjóði, og y firlit 
um  þær breytingar, sem kunna að hafa orðið á innstæ ðu sjóðsins síðan hann  Aar 
m yndaður. Enn frem ur vottorð uin, að á fé þessu hvíli engar kvaðir.

e. (59. gr.) Þ riggja m anna nefnd sú, er skipuð var samkv. g-lið (61. gr.) 4. gr. laga 
nr. 9 5. m aí 1941, skal hafa eftirlit með því, að fylgt sé fyrirm æ lum  laga þessara 
um  ávöxtun og ráðstöfun  á fé nýbyggingarsjóðs, en ákvæði laga þessara gilda 
bæði um það fé, er greitt var í nýbyggingarsjóð árið  1941, og það fé, sem síðar 
er í hann  lagt. N efndin er skipuð af ráðherra , einn eftir tilnefningu I.andssam - 
bands íslenzkra útvegsm anna, annai’ eftir tilnefningu A ljiýðusam bands Islands, 
en hinn þrið ji án  tilnefningar, og er hann  fo n n að u r nefndarinnar. Nú verður 
au tt sæti nefndarm anns, og sk ipar þá ráðherra  m ann í nefndina í hans stað, eftir 
þeirri reglu, er að fram an greinir.

Skattanefndir skulu senda nefnd þeirri, er hér um  ræ ðir, sk.ýrslu um  frain- 
lög im ýbyggingarsjóð og innstæ ðu hvers fyrirtæ kis, svo fljó tt sem u n n t er, eftir 
að upplýsingar um það b áru st þeim í hendur. Um hver áram ót skulu  þau fyrir- 
tæki, er fé eiga i nýbyggingarsjóði, senda nefndinni skýrslu  uni ráðstöfun  þess 
fjár, er þau hafa tekið ú r sjóðnum  á liðnu ári.

Nú te lu r nefndin  vafa á þvi, að fé ú r  nýhyggingarsjóði hafi verið varið sam- 
kvæm t ákvæðum  laga þessara, og skal hún  þá ta fa rlau st tilkynna það s tjó rn  við- 
kom andi útgerðarfélags. N efndin skal síðan ú rsk u rð a  um  það, hvort greiða skuli 
skatt af fénu samkv. siðari m álsgr. 57. gr„ og tilkvnna það skattanefnd og eig- 
anda sjóðsins.

Ú rskurðum  nefndarinnar má sk jó ta til rík issk a ttan efn d ar til fu llnaðarúr- 
skurðar, sbr. þó 2. m álsgr. 41. gr. Sé ágrein ingur innan  nefndarinnar, getur m inni 
h lu tinn  einnig skotið honum  til ú rsk u rð a r rík isskattanefndar.

Þ óknun fy rir s tö rf n efn d arin n ar greiðist ú r  ríkissjóði.
f. (60. gr.) Nú hefur innstæða í nýbyggingarsjóði verið notuð sam kvæm t fyrir- 

m ælum  laga þessara, og telst þá sú eign til varasjóðs h já  viðkom andi félagi.
g. (61. gr.) E instak lingar og saineignarfélög, er stunda sjávarútveg sem aðal- 

atv innurekstu r, mega draga frá  skattskyldum  tek ju in  sínum  þæ r fjárupphæ ðir, 
er þau leggja í nýbyggingarsjóð af ú tgerðartek jum  sínum , þó eigi h æ rri fjár- 
hæð en sem nem ur 20% af hreinum  árstek jum  þeirra  af útgerð áðijr en tekju- 
skattur, striðsgróðaskattu r og útsvar, sem greitt hefu r verið á árinu , er dregið 
frá  tekjunum , enda sé tek jum  af ú tgerðinni haldið greinilega aðskildum  frá  
öðrum  tek jum  gjaldanda. Um ávöxtun og ráðstöfun  þessa f já r  gilda ákvæði 
þessara laga, eftir því sem við á.

h. (62. gr.) Sá h luti af tek jum  félags árið  1940, sem undanþeginn var skattgreiðslu 
árið  1941 vegna tap sfrád rá tta r sam kv. ákvæðum  j-liðar (64. gr.) 4. g re inar laga 
nr. 9 5. maí 1941, skal leljast til varasjóðs, og m á nota þann h lu ta  varasjóðsins 
til að m æta hreinum  rekstrarlia lla  félagsins, að svo m iklu leyti sem að rar eignir 
þess, þar með talin  önnur eign í varasjóði, h rökkva ekki til að ja fn a  rekstrar- 
hallann. Sé nokkru  af þessu fé varið til annars en að fram an  greinir, skal greiða 
tek juskatt af 60% þ e irra r fjárhæ ðar, er þannig  er varið  ú r sjóðnum , jafn h áan  
þeim skatti, sem hefði orðið að greiða af fénu, þegar það var lagt fy rir, ef það 
hefði þá verið skattskylt.



i. (63. gr.) H eiinilt e r ráðherra  að b rey ta tim aákvörðunum  og frestum  þeiin, er 
um ræ ðir í IV. kafla laganna, eftir því, sem þörf k refu r, við álagningu 
skatts 1942.

15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og kom a til fram kvæ m da við álagningu tek juskatts  

og eignarskatts á árinu  1942, m iðað við tek ju r á rsins 1941. Ja fn fram t eru  ú r  gildi 
num in  lög nr. 9 5. m aí 1941, um  breyting  á lögum nr. 6 9. jan . 1935, um  tek juskatt 
og eignarskatt.


