
Nd. 721. Frumvarp til laga
um tekjuskattsviðauka árið 1945.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndur.

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

lögum nr. 21 1942 getur, skal árið 1945 leggja á tekjur ársins 1944 skattauka sam-
kvæmt eftirfarandi reglum:

Af skattskyldum tekjum lægri en 8000 kr. greiðist enginn skattauki.
Af skattskyldum tekj U1I1 yfir 8000 k r., en undir UOOO greiðist 2 ~.{.

Af 9- 10 þús. kr. greiðist 20 kr. af n þús. kr. og 4% af afgangi.
10- 12 60 - 10 5%
12- 14 160 - 12 6%
14- 17 280 - 1·1, 7%
17- 20 490 - 17 8%
20- 25 730- 20 9%
25- 30 1180 --- 25 10%
30- 40 1680 - 30 11%
40-100 2780 - 40 12%
100-125 9980 - 100 10%
125-150 12480 - 125 7%
150-200 14230 - 150 5%
200 16730 - - 200

2. gr.
Um álagningu. gjalddaga, lögtaksrétt, viðurlög og innheimtu þessa skatts fer að

lögum um eignar- og tekjuskatt (sbr. lög nr. 20 20. maí 1942, 14. gr. a.).

Greinargerð.
Frv. er flutt eftir beiðni fjármálaráðherra, og fylgdi því svol~tandi greinar-

gerð:
"Með frumvarpi þessu er ætlazl til, að innheimtur verði á árinu 1945 tekju-

skattsauki af hærri en 8000 króna skattskyldum, niðurfærðum tekjum, sem svara
til 30000 króna nettó tekna hjóna með 2 börn, en nær þó ekki til þess hluta tekna,
sem er yfir 200 þús. kr.

Er gert ráð fyrir, að þessi skattur hlíti sömu reglu um niðurfærslu samkvæmt
verðvísitölu og tekjuskatturinn og að yfirhöfuð gildi allar sömu reglur um álagn-
ingu hans og álagningu tekjuskattsins.

Skattstigi frumvarpsins er svipaður að byggingu og skattstigi sá, sem verð-
lækkunarskatturinn, sem álagður var árið 1943, var miðaður við, en mun lægri.

Það er vitanlega mjög erfitt að segja fyrir, hverjar tekjur verða af þessum
skattauka. en þó má telja sennilegt, að þær verði ekki undir 6 millj. króna, og má
benda á, að verðlækkunarskatturinn 1943 nam 6% millj. króna, og enda þótt skatt-
stiginn sé mun lægri nú en sá, er þá var farið eftir, hafa tekjur almennt numið
töluvert hærri upphæð í krónutölu árið 1944 en árið 1942."


