
Nd. 451. Frumvarp til laga
nm dýrtíðarráðstafanir.

(Lagt fyrir Alþingi á 61. löggjafarþingi, 1943.)

I. KAFLI
Sameiginleg ákvæði um álagning skatta til ríkissjóðs árið 1943.

1. gr.
Skattfrelsi það, sem félögum er veitt samkvæmt 1. málsl. 3. málsgr. 3. gr. laga 

nr. 20/1942, skal niður falla. Félög samkvæmt 2. málslið 3. málsgr. sömu greinar, 
þau, er sjávarútveg reka, og aðilar þeir, er í g-lið 14. gr. sömu laga greinir, skulu 
halda skattfrelsi samkvæmt siðast nefndum ákvæðum, enda sé allt varasjóðstillag 
og frádráttur samkvæmt áður nefndum ákvæðum lagður í nýbyggingarsjóð, sbr. 
b- til g-lið 14. gr. laga nr. 20/1942.

Félög þau, er lögum samkvæmt geta ekki úthlutað varasjóði sínum, sbr. 3. gr. 
laga nr. 46/1937, halda frádráttarheimild sinni samkvæmt 2. málslið 3. málsgr. 
jaga nr. 20/1942.

Nefnd þeirri, er greinir í e-lið 14. gr. laga nr. 20/1942, er heimilt að veita frest, 
allt að tveimur árum, til að inna af hendi fiilla greiðslu til nýbyggingarsjóðs, ef 
gjaldþegn færir sönnur á, að hann skorti til þess reiðufé eftir greiðslu opinberra 
gjalda, nema með lántöku, enda sjái nefndin um, að næg trygging sé fyrir greiðsl- 
unni í sjóðinn.

2. gr.
Þeim tekjuauka, sem ríkissjóður fær vegna ákvæða þessara laga, með þeirri 

undantekningu, er greinir í III. kafla, er ríkisstjórninni heimilt að nota til lækk- 
unar dýrtíð í landinu og til að halda niðri verði á nauðsynjum. Ef afgangur verður, 
þá skal hann renna í framkvæmdasjóð ríkisins.

3. gr.
Ákveða má með reglugerð, að hærri fyrningarfrádrátt en almennt megi reikna 

hjá þeim fyrirtækjum, sem mestmegnis starfa að útflutningsframleiðslu eða vinnslu 
úr íslenzkum hráefnum, ef þau færa sönnur á, að skip, frystihús, verksmiðjur eða 
önnur framleiðslutæki þeirra hafi verið byggð eða smíðuð hér á landi eða keypt 
frá iitlöndum með verulega hærra verði en verið mundi hafa fyrir styrjöldina, 
enda hafi fullrar hagsýni verið gætt í slíkum framkvæmdum.



II. KAFLI 
Um viðreisnarskatt og skyldusparnað.

4. gr.
Auk skatta  þeirra, sem í 6. gr. laga nr. 6/1935, sbr. 1. gr. laga nr. 20/1942, og 

í lögum nr. 21/1942 getur, skal árið 1943 leggja á tek ju r ársins 1942 skatt, er nefnist 
viðreisnarskattur, sam kvæm t e ftirfa ran d i reglum .

Af skattskyldum  tek jum  lægri en 6000 kr. greiðist enginn v ið reisnarskattu r.
Af 6000— 9000 kr. greiðist 130 kr. af 6000 og 5 % af afgangi
— 9000— 11000 — 280 — — 9000 — 6 — —
— 11000— 13000 — — 400 -------- 11000 -— 7 — —. —
— 13000— 15000 — — 540 -------- 13000 — 8 — —. _
— 15000— 17000 — — 700 -------- 15000 — 9 — -  - —
— 17000— 25000 — — 880 -------- 17000 —• 10 — — —
— 25000— 30000 — — 1680 -------- 25000 — 15 — — —
— 30000—100000 — 2430 -------- 30000 — 20 — —  —

— 100000— 125000 — — 16430 -------- 100000 — 15 — — —
—■ 125000— 150000 — — 20180 -------- 125000 —• 10 — —■ —
—■ 150000—175000 — — 22680 -------- 150000 — 5 — —• —
—■ 175000—200000 — — 23930 -------- 175000 — 5 — —

— 200000 og y fir 25180 -------- 200000 — 0 — —

5. gr.
H luti af v ið reisnarskatti skal vera geym dur h já rík issjóð i og endurgreiðist 

þannig:
Skattgjald, sem eigi nem ur y fir 400 kr., endurgreiðist að fullu.
Af hæ rra  skattg jald i endurgreiðast 25%, þó aldrei y fir 2000 kr. til hvers skatt- 

þegns.
6. gr.

R íkissjóður greiðir enga vexti af geymslufé sam kvæm t 5. gr., en það er undan- 
þegið eignarskatti. Geymsluféð endurgreiðist á næ stu 2—5 árum  eftir lok núver- 
andi s ty rja ld ar í Evrópu, eftir n án ari ákvæðuin, er setja skal í reglugerð.

7. gr.
Um álagningu, gjalddaga, lögtaksrétt, v iðurlög og innheim tu v iðreisnarskatts 

fer annars að lögum um  eignar- og tek juskatt.

III. KAFLI 
Um eignaraukaskatt.

8. gr.
Á á rin u  1943 skal leggja sérstakan  skatt á eignaaukningu, sem orðið hefur á 

landi hér á rin  1940 og 1941, og er um fram  50000 kr. h já  hverjum  skattþegni. Skatt- 
inn  skal greiða svo sem hér segir:

Af 50—100 þúsund krónum  greiðist 5% og h æ kkar sk a ttu rin n  um  1% fy rir 
h verjar 100 þúsund krónur, sem þar eru  fram  yfir, þangað til eignaaukningin  hefur 
náð 2 m illjónum  króna, en af því, sem þ ar er fram  vfir, greiðist 25%.

9. gr.
Á ður en skattu r er á lagður, skal draga frá  eignaaukningunni skatta og út- 

svar lagt á árið  1942, svo og það fé, sem lagt hefu r verið i nýbyggingarsjóð, og Iög- 
til a llir atvinnuvegir landsm anna stöðvuðust og fram leiðslan  félli í rú s t og innstæ ður 
einstaklinga og opinberir sjóðir y rðu  að engu.

Með þeim aðgerðum , sem frv. gerir ráð fyrir, rnundi verðbólgan m innka að m un 
þegar í stað. Væri þá um  leið snúið við og inn  á ré tta  braut.


