
Nd. 486. Frumvarp til laga
um innheimtu skntta og útsvara.

(Lagt fvr ir  Alþingi á 61. lögg.jafarþingi, 1943.)

1. gr.
í Reykjavík skal innheimtu tekju- og eignarskatts til ríkissjóðs, lífeyrissjóðs- 

gjalds til lifeyrissjóðs íslands og útsvara til bæjarsjóðs hagað á þann hátt, sem fyrir  
er mælt í lögum þessum.

F já rm álaráðherra  getur ákveðið með reglugerð, að innheimtuskipulag það, er hér 
um ræðir, skuli g'ilda að einhverju eða öllu leyti um innheimtu anna rra  beinna eða 
persónulegra skatta, svo sem prests- og kirkjugjalds, kirkjugarðsgjalds, námsbóka- 
gjalds, fasteignaskatts og annarra  fasteignagjalda o. s. frv.

Ráðherra getur einnig ákveðið með reglugerð, að sjúkrasamlagsiðgjöld séu inn- 
heimt á sama hátt.

2. gr.
Stofnun sú, er annast innheimtu þeirra  gjalda, er um ræðir í 1. gr., nefnist ínn- 

heimtustofnun rikisins. Ráðherra skipar forstjóra stofnunarinnar, og hafi hann  sömu 
föst laun sem tollstjóri. Ráðherra ákveður laun annarra  fastra starfsmanna.



gr.
Jafnsk jó tt  og lokið hefur verið n iðurjöfnun  og ákvörðun ofangreindra gjalda, 

skulu gjöld hvers einstaks aðila færð á einn gjaldseðil. Skattstofan afhendir gjald- 
seðlana til Innheim tustofnunarinnar,  tilbúna til útsendingar, í siðasta lagi 10 döguni 
áður en fyrsti hluti gjaldanna á að greiðast.

4. gr.
Fram angreind gjöld skulu greidd á 10 gjalddögum með jöfnum  greiðslum í hvert 

sinn. Er fyrsti gjalddagi 1. júli og síðan 1. dag hvers mánaðar, að undanskildum  mán- 
nðunum desember og júní. Gjaldárið nær því frá 1. jiilí til 1. maí næsta árs á eftir.

Fyrsta  árið skal innheim tan liefjast 1. maí og vera Iokið 1. marz næsta á r  eftir, 
annað árið skal innheimtan hefjast 1. jtiní og vera lokið 1. apríl. Þ rið ja  árið skal hún 
hefjast 1. júlí.

5. gr.
Innheim tustofnunin gerir skilagrein eigi sjaldnar en mánaðarlega um  þau gjöld, 

sem hún  innheimtir samkvæmt 1. gr. Skal hún greiða þa'r fjárhæðir, sem innheimzt 
hafa í þeim mánuði, sem liðinn er, eigi síðar en 10. dag næsta mánaðar.

Skilagrein fyr ir  innheimtuárið  skal send öllum stofnunum og aðilum, sem hlut 
eiga að máli, fv r ir  1. júlí ár hvert.

0. g'r.
Allir gjaldendur eru skyldir til þess að greiða gjöld þau, er um ræðir í lögum 

þessum, í skrifstofu Innheimtustofnunarinnar.
Þó er Innheimtustofnuninni heimilt að semja við lánsstofnanir um  að þær hafi 

á hendi móttöku á afborgunum  af skattgreiðslum, sem séu lagðar inn á reikning 
hennar í viðkomandi lánsstofnun, enda sé um fullar m ánaðargreiðslur að ræða.

Lánsstofnun skal gera Innheim tustofnuninni skilagrein fyr ir  slikum afborgun- 
um eigi s jaldnar en annan hvern dag.

7. gr.
Sé hinn inánaðarlegi hluti gjaldanna, sem greiða á 1. hvers m ánaðar, eigi

greiddur í siðasta lagi hinn 15. þess sama mánaðar, má taka hann lögtaki liigum 
samkvæmt.

<S. gr.
Ef greiðsla dregst á þeim Vw hluta gjaldanna, sem greiða átti 1. dag mánaðarins, 

fram yfir 15. sama mánaðar, skal gjaldandi greiða \ CV i dráttarvexti fyrir  hvern 
heilan mánuð eða hluta úr  mánuði, sein greiðsla hefur dregizt frá réttum gjalddaga. 
Oráttarvöxtum fylgir einnig lögtaksréttur.

Óski gjaldandi að greiða m eira en Vm hluta gjaldanna, skal greiða honum  eða 
draga frá skattgreiðslu hans vexti 4 cí  p. a. fyrir  hvern heilan mánuð, sem óliðinn 
cr til gjalddaga hverrar e instakrar mánaðargreiðslu.

9. gr.
Innheinitustofnunin getur, ef hún telur ástæðu til, gert öllum kaupgreiðendum 

að skyldu að halda eftir af kaupi starfsm anna fvrir  hvern inánuð upphæð, er svarar 
til mánaðargreiðslu fram angreindra gjalda, eða eldri mánaðargreiðslna, auk áfall- 
inna drá ttarvaxta og kostnaðar. Eigi má halda eftir við ú tborgun mánaðar- eða viku- 
latina hærri fjárhæð en nem ur Vi þeirra.

Innheimtustofnuninni er skylt að tilkynna hverjum eínstökuin kaupgreiðanda, 
ef þessi heimild er notuð og fyrir  hverja starfsmenn hún gildir. Vanræki kaupgreið- 
andi að halda eftir gjöldunum, ábyrgist h ann  sem sína skuld vangreidda fjárhæð, og 
má taka hana lögtaki h já  honum. Gildir það jafnt, þótt s tarfsm aður kunni að hafa 
tekið laun sin fvrir  fram.



10. gr.
Kostnaður við innheiintuna skal skiptast á þá aðila, sem innheimt er fyrir, i réttu 

hlutfalli við hin árlegu álögðu gjöld.

11. gr.
F já rm álaráðherra  getur ákveðið með reglugerð, að innheimtuskipulag það, er 

um ra>ðir í lögum þessum, skuli einnig ná til an n a rra  kaupstaða landsins og kaup- 
iúna, en í stað þess að sett verði upp sérstök innheimtustofnun, m á fela hlutaðeigandi 
sveitarfélagi innheimtuna.

12. gr.
Xánari fyrirmadi um framkvæmd laga þessara skal setja með reglugerð.

13. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. apríl 1943.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f  r u i n v a r p  þ e t t a .
Sú skipun, sem verið hefur á innheimtu skatta og opinberra gjalda, er til mikilla 

óþæginda fyr ir  ríkissjóð ekki síður en skattþegnana. Með frv. þessu er stefnt að þvi, 
að ríkissjóður fái skatta og gjöld í jö fnum  greiðslum 10 m ánuði ársins, í stað þess 
að nú er einn gjalddagi ákveðinn síðari h lu ta  ársins. Ja fn fram t því að þetta gerir 
ríkissjóði anðveldara að sinna lögboðnum gjöldum, er skattþegnunum gert hægara 
:>ð inna gjöldin af hendi með því að skipta þeim á fleiri gjalddaga en nú er. Sam- 
eining opinberra gjalda h já  einni s tofnun er mi orðin augljós nauðsvn, og breyting 
á innheimtunni getur varla lengur dregizt.

Auk innheimtu á sköttum og gjöldum til ríkissjóðs er Innheim tustofnun ríkis- 
ins ætlað að annast innheimtu útsvars og gjalda til bæ jarsjóðs Revkjavíkur. Ætti 
sú sameining, scm hér er gert ráð fyrir , að trvggja tiltölulcga ódýrari innheimtu en 
nii er, jafnfram t betri árangri í greiðslum.

Frv. gerir ráð fyr ir  svipaðri skipun á innheim tunni og nú er hjá bæjarsjóði 
Reykjavíknr og hefur gefizt vel. En til þess að gera innheim tuna svo fábrotna og 
ódýra sem kostur er, virðist sjálfsagt, að bæir og ríki sameinist í þessu starfi.

Þessari breytingu á innheiintunni er ætlað að koma til framkvæmda á þessu ári, 
enda er þess brýn nauðsyn i sambandi við væntanlega ný ja  skatta.

Frv. þetta er í höfuðdráttum samið eftir tillögum frá milliþinganefnd í tolla- og 
skattnniálum.


