
Nd. 20. Frumvarp til laga
nm  breyting og viðauka við lög nr. 65 11. júní 1938, uin skatt- og útsvarsgreiðslu 
útlendinga o. fl.

(Lagt fyr ir  Alþingi á 65. löggjafarþingi, 1946.)

1. gr.
1 stað orðanna „en hafa fasta atv innu“ í 1. gr. laganna komi: en hafa  hér at- 

vinnutekjur.
2. gr.

Upphaf 2. gr. laganna verði þannig:
Hafi ú tlendingur dvalið hér eða haft hér atv innutek jur 3 mánuði eða lengur, 

skapar það honum  skattskyldu, og ber kaupgreiðanda hans o. s. frv.

3. gr.
Aftan við 6. gr. bætist:
Kaupgreiðandi skal ti lkynna skatts tjóra eða skattanefnd mánaðarlega kaup- 

greiðslu til m anna þeirra, sem um  ræðir i 1. og 2. gr.

4. gr.
Á eftir 6. gr. laganna komi 3 ný ja r  greinar, sem verði 7.—9. gr„ og breytist 

greinatala samkvæmt því.

5. gr.
7. gr. laganna verði þannig:
Nú er einhver þeirra, sem um ræðir í 1. og 2. gr., á förum  af landi burt, og skal 

honum  þá skylt að tilkynna hlutaðeigandi skattstofu eða skattanefnd um það, með
a. m. k. e innar viku fyrirvara. Sé kaupgreiðanda kunnugt uin brottförina, ber hon- 
i*m einnig að tilkynna hana fram angreinduin aðilum. Jafn fram t gefur kaupgreið- 
andi skattstofu eða skattanefnd skýrslu um allar kaupgreiðslur til g jaldanda hér 
á burtfa rarár inu  til brottfarardags.

6. gr.
8. gr. laganna hljóði svo:
Skattstofa eða skattanefnd ákveður tekjuskatt  gjaldanda af tekjum  hans hér á 

burtfa rarárinu , frá komudegi til brottfarardags, og t ilkynnir kaupgreiðanda, gjald- 
anda sjálfum og innheim tum anni skatts um álagninguna þegar í stað.

7. gr.
9. gr. laganna verði svo hljóðandi:
T ek juskattu r þeirra, sem hér um  ræðir, ákveðst þannig: H re inar tek jur gjald- 

anda, deilanlegar með 50, m argfaldast með tölunni 12 og deilast síðan með fjölda 
þeirra  mánaða, er hann  hefur dvalizt hér á ln irtfararárinu. Brot úr  inánuði telst 
heill m ánuður.

Þegar tek jufjárhæð hefur verið hækkuð samkvæmt ofangreindu hlutfalli, skal 
tek juskattur  re iknaður eftir þeim reglum, sem ákveðnar eru í 14. gr. laga nr. 20 
frá  1942, þó án þess að persónufrádrá ttu r  sé leyfður.

Tek juskattu rinn  re iknaður samkvæmt framansögðu deilist með tölunni 12 
og ínargfaldist með fjölda þeirra  mánaða, sem gjaldandi hefur dvalizt hér á burt- 
fa rarárinu . Tek juskattu rinn  má þó aldrei vera lægri en 5 cc af skattskyldum tekjum.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :
Um frum varp þetta, sem lagt er fvrir  Alþingi sainkvæmt 28. gr. s tjó rnarskrár- 

innar, vísast til fylgiskjals hér á eftir.

Fylgiskjal.

Bráðabirgðalög um breyting og viðauka við lög nr. 65 11. júní 1938, 
um skatt- og útsvarsgreiðslu útlendinga o. fl.

FORSETI ISLANDS

gjörir ku n n n g t :  F já rm álaráðherra  hefur tjáð ínér, að brýna nauðsyn beri til þess 
að breyta nú þegar gildandi lagaákvæðum um skattgreiðslur útlendinga, 
sem hverfa héðan af landi burt,  og færa ákvæði þessi til samræmis við til- 
svarandi reglur útsvarslaga (nr. 66 1945). Sé þess vegna óhjákvæmilegt að 
heimila álagningu og innheimtu skatta h já  útlendingum og erlendis búsett- 
um  aðilum, þegar við brottför héðan af landi, i stað þess að sliku er nú 
frestað fram  yfir  næstu áram ót eftir brottförina.

F y rir  þvi eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvænit heimild 28. gr. 
stjó rnarskrárinnar ,  á þessa leið:

1. gr.
I stað orðanna „en hafa fasta atv innu“ i 1. gr. laganna komi: en hafa hér at- 

vinnutekjur.
2. gr.

Upphaf 2. gr. laganna verði þannig:
Hafi útlendingur dvalið hér eða haft hér a tv innutekjur 3 mánuði eða lengur, 

skapar það honum skattskvldu, og ber kaupgreiðanda hans o. s. frv.

3. gr.
Aftan við 6. gr. bætist:
Kaupgreiðandi skal ti lkynna skatts tjóra  eða skattanefnd mánaðarlega kaup- 

greiðslu til m anna þeirra, sem um  ræðir i 1. og 2. gr.

4. gr.
A eftir 6. gr. laganna komi 3 ný jar  greinar, sein verði 7.—9. gr., og brevtist 

greinatala samkvæmt því.
5. gr.

7. gr. laganna verði þannig:
Nú er einhver þeirra, sem um ræðir í 1. og 2. gr., á föruin af landi burt, og skal 

honum  þá skylt að tilkynna hlutaðeigandi skattstofu eða skattanefnd um  það, með 
a. 111. k. einnar viku fyrirvara. Sé kaupgreiðanda kunnugt um  brottförina, ber hon- 
iiin einnig að tilkynna hana fram angreindum  aðilum. Jafn fram t gefur kaupgreið- 
andi skattstofu eða skattanefnd skýrslu uin allar kaupgreiðslur til g jaldanda hér 
á burtfa rarár inu  til brottfarardags.

6. gr.
8. gr. laganna hljóði svo:
Skattstofa eða skattanefnd ákveður tekjuskatt gjaldanda af tekjum  hans hér á 

burtfa rarárinu , frá  komudegi til brottfarardags, og t ilkvnnir kaupgreiðanda, gjnld- 
anda sjálfum og innheim tum anni skatts um álagninguna þegar i stað.
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7. gr.
9. gr. laganna verði svo hljóðandi:
T ekjuskattur  þeirra, sem hér um  ræðir, ákveðst þannig: H re inar tekjur gjald- 

anda, deilanlegar með 50, m argfaldast með tö lunni 12 og deilast siðan með fjölda 
þeirra mánaða, er hann hefur dvalizt hér á burtfa rarárinu .  Brot úr  mánuði telst 
heil) m ánuður.

Þegar tek jufjárhæð hefur verið hækkuð samkvæml ofangreindu hlutfalli, skal 
tek juskattur  re iknaður eftir þeim reglum, sem ákveðnar eru í 14. gr. laga nr. 20 
frá  1942, þó án þess að persónufrádrá ttu r  sé leyfður.

T ek juskattu rinn  re iknaður samkvæmt framansögðu deilist með tölunni 12 
og margfaldist með fjölda þeirra  mánaða, sem gjaldandi hefur dvalizt hér á burt- 
fa rarárinu . T ek juskattu rinn  má þó aldrei vera lægri en 5 cc af skattskyldum tekjum.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

f í jört  í Reykjav ik ,  12. september 19-Í6.
■ Sveinn Björnsson.

■ ( L -  s - 5  _ _ _ _ _ _ _ _
'  * ' ;  t ~ , P é tu r  Magnússon.
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