
Ed. 283. Frumvarp til laga
um útsvör.

(Lagt fyrir Alþingi á 67. löggjafarþingi, 1948.)

I. KAFLI
Almenn ákvæði.

f lögum þessum merkja:
Atvinnusveit: Hrepp eða kaupstað, þar sem gjaldþegn rekur eða stundar eða

hefur rekið eða stundað atvinnu, án þess að eiga þar lögheimili.
Dvalarsveit: Hrepp eða kaupstað, þar sem aðili kann að verða eða hefur orðið

útsvarsskyldur vegna dvalar, án þess að hann eigi þar lögheimili.
Gjaldár: Það ár, er niðurjöfnun útsvara fer fram.
Gjaldársútsvar: Útsvar, þar sem miðað er við gjaldstofn sama árs og útsvarið

er á lagt.
Heimilissveit: Hrepp eða kaupstað, þar sem gjaldþegn á lögheimili.
Niðurjöfnunarnefnd: Niðurjöfnunarnefnd í kaupstöðum og hreppsnefnd í

sveitum, nema sérstaklega sé öðruvísi um mælt.
Ráðherra: Sá ráðherra, sem útsvarsmál heyra undir.
Skattanefnd: Bæði skattanefnd og skattstjóra, eftir því sem við á.
Sveit: Bæði hrepp og kaupstað.
Sveitarstjórn: Bæði hreppsnefnd og bæjarstjórn.
Útsuarsár: Árið næst á undan niðurjöfnun.

1. gr.

2. gr.
Reikningsár sveitarfélaga er almanaksárið.
Fyrir lok nóvembermánaðar ár hvert skal sveitarstjórn gera áætlun um tekjur

og gjöld sveitarfélags næsta reikningsár. Ræða skal áætlun kaupstaðar á tveim fund-
um, með a. m. k. viku millibili, en í hreppum á einum fundi, nema hreppsnefnd ákveði
annað. Við síðari umræðu ber að athuga áætlunina lið fyrir lið, og greiða skal
atkvæði um hverja grein fyrir sig og áætlunina í heild sinni. Áætlun skal vera til
sýnis almenningi 2 vikur í desembermánuði á hentugum stað, er sveitarstjórn
ákveður.

Áætlunin gildir síðan um fjárstjórn sveitarstjórnar á reikningsárinu.

3. gr.
Að því leyti, sem aðrar tekjur sveitarfélags hrökkva ekki til að greiða gjöldin,

skal jafna niður á gjaldþegna hennar því, er á vantar, að viðbættum 5%-10%, og
heitir það útsvör. Þau mega ekki nokkru sinni nema meiru en meðaltali útsvara í
sveitarfélaginu 3 síðustu árin, að viðbættum fimmtungi, nema sýslunefnd veiti
hreppsnefndum til þess samþykki sitt, en ráðherra bæjarstjórnum.

Nú þykir sveitarstjórn sýnt á gjaldárinu, að innheimtar tekjur hrökkvi ekki
til .greiðslu gjalda, og getur þá sveitarstjórn, að fengnu samþykki áðurnefndra
stjórnarvalda, ákveðið framhaldsniðurjöfnun til greiðslu þess, er á vantar, þannig
að því verði bætt við útsvar hvers einstaks gjaldanda eftir ákveðnu hundraðs-
hlutfalli.
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II. KAFLI

Útsvarsskyldir eru:
A. Aðilar heimilisfastir á Íslandi:

I. Allir einstaklingar, karlar og konur, ungir og gamlir, í hverri stöðu sem
eru, svo framarlega sem þeir teljast færir um að greiða útsvar.
Undanþegnir eru útsvari:
a. Forseti Íslands.
b. Fyrirsvarsmenn annarra ríkja hingað sendir og þjónustufólk þeirra, ef

það er annarra ríkja þegnar.
e. Starfsmenn ríkisins samkv. 4. gr.launalaga, nr. 60 frá 1945,þó heimilis-

fastir séu á Íslandi, enda dveljist þeir erlendis meira en 9 mánuði af
útsvarsárinu.

d. Konur, sem giftar eru, þegar niðurjöfnun fer fram. ÞÓ má leggja útsvar
á gifta konu:
1. Ef hún á séreign eða hjúskapareign, sem útsvarshæf þykir.
2. Ef hún hefur atvinnu, aðra en eigin heimilisstörf.
3. Ef hún hefur slitið samvistir við bónda sinn.

II. Félög. Þar til teljast:
1. Félög með ótakmarkaðri ábyrgð og félög með takmarkaðri ábyrgð, svo

sem hlutafélög og gagnkvæm ábyrgðarfélög. Þegar útsvar hefur verið
lagt á félag, má ekki leggja útsvar á félagsmann þess vegna eignar hans
í félaginu og tekna né gagnkvæmt.

2. Samvinnufélög. Þau greiða útsvar af arði síðasta útsvarsárs, sem leiðir
af skiptum við utanfélagsmenn. eftir sömu reglum og kaupmenn sama
staðar, enda láti félagið fylgja skattaframtali sínu glögga skýrslu um
skipti sín við utanfélagsmenn og ágóða af þeim. Ella áætlar niðurjöfn-
unarnefnd arð af skiptum þessum og byggir litsvarið á því.

Kæru yfir áætlun niðurjöfnunarnefndar samkvæmt þessum lið má
skjóta til yfirskattanefndar og ríkisskattanefndar, eftir sömu reglum og
gilda um áfrýjun útsvara, hvort heldur er sérstakri eða ásamt kæru yfir
aukaútsvari því, sem niðurjöfnunarnefnd hefur lagt á arð af þessum við-
skiptum.

Undanþegin útsvari eru:
a. Félög, sem leyst eru undan útsvarsskyldu með lögum, að því er snertir

lögákveðin eða starfsviðsbundin verkefni þeirra.
b. Félög, sem enga atvinnu reka, svo sem félög til eflingar listum og vís-

indum, skemmtifélög, Iiknarfélög, stjórnmálafélög, trúarbragðafélög
o. s. frv.

c. Félög, sem að vísu reka atvinnu, en verja öllum ágóða af starfsemi
sinni beinlínis til almenningsheilla samkvæmt samþykktum sínum.

III. Aðrar stofnanir og sjóðir.
Undanþegin útsvari eru:

1. Ríkissjóður og aðrir sjóðir, sem standa undir umsjón ríkisstjórnarinnar,
svo sem Ræktunarsjóður, Söfnunarsjóður, Thorkillisjóður o. fl.

2. Sjóðir og stofnanir, sem enga atvinnu reka.
3. Sjóðir og stofnanir, sem samkvæmt skipulagsskrá sinni verja tekjum

sínum beinlínis til almenningsheilla.
'1. Stofnanir og sjóðir, sem undanþegin eru útsvari samkvæmt sérstökum

lögum, að þVÍ er snertir lögákveðna starfsemi þeirra,

Um útsvarsskyldu.
4. gr.
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IV. Bú, er skiptameðferð sæta og tekjur, eignir eða rekstur hafa.
Útsvarsskylda félaga og dánarbúa hefst:
a. Félags, þegar það hefur verið tilkynnt til firmaskrár.
b. Dánarbús: Við fráfall einstaklings, sem hefur eftir sig látið útsvars-

hæfar eignir, tekjur eða rekstur.
Útsvarsskylda hvílir á einstaklingi allan starfstíma eða dvalartíma hans

hér á landi, og er heimilt að leggja á hann gjaldársútsvar, þegar svo stendur á,
að hann hverfur af landi burt og einhver hluti af starfstíma eða dvalartíma
hans hefur fallið undan útsvarsálagningu.

Hætti félag störfum eða sé dánarbúi skipt á þeim tíma árs, að ekki verði
útsvar á lagt fyrir útsvarsár. má leggja gjaldársútsvar á, svo enginn tími, sem
félag hefur starfað eða dánarbú staðið óskipt, falli undan útsvarsskyldu. Eig-
endur félags og erfingjar dánarbús bera sameiginlega og gagnkvæma ábyrgð á
greiðslu útsvars, sem lagt kann að verða á, eftir að félagi er slitið eða dánar-
búi skipt.

B. Aðilar heimilisfastir erlendis:
1. Þeir, er verið hafa á gjaldárinu starfandi á skipi eða flugfari, skrásettu hér

á landi eða gerðu út héðan, einn mánuð eða lengur eða hafa stundað hér
atvinnu eða dvalizt hér ekki skemmri tíma á gjaldárinu. Nú hefur aðili ekki
dvalizt hér svo lengi, og er hann þá samt sem áður útsvars skyldur, ef hann
hefur hér a. m. k. 3 þús. kr. tekjur.

2. Þeir, er reka hér atvinnu í landi eða landhelgi á gjaldárinu, svo sem verzlun
og hvers konar viðskipti, sjávarútveg, fiskverkun, iðnað, hafa hér laxveiði
fyrir atvinnu eða laxár á leigu, afnot af jörð eða lóð, eiga hér arðbærar eignir,
þar með talin verðbréf, sem vextir eða arður er greiddur af hér á landi, o.s.frv.

3. Erlend tryggingarfélög.
Aðili, sem hefur dvalizt hér svo lengi, að hann verður útsvarsskyldur, skal

bera útsvar í hlutfalli við það, hve dvalartími hans er mikill hluti úr ári. Ef
aðili stundar hér atvinnu, rekur hér atvinnu eða á hét eignir, þá skal einungis
leggja á þá atvinnu, er hann hafði hér á landi á gjaldárinu, eignir hans hér og
tekjur af þeim.

Útsvör erlendra tryggingarfélaga skal miða við skattskyldar tekjur þeirra
hér á landi á útsvars árinu og iðgjöld þess árs af tryggingum, er þau hafa tekizt
á hendur fyrir milligöngu umboðsmanna sinna hér.

III. KAFLI
Hvar leggja skal á gjaldþegn hvern og hvaða sveit fær útsvar hans.

5. gr.
Útsvar skal jafnan leggja á gjaldþegn þar, sem heimildir eru fyrir, að hann

eigi lögheimili, er niðurjöfnun fer fram, eða hafi átt samkvæmt manntali næst á
undan niðurjöfnun. Nú leikur vafi á um lögheimili munns eða úrslit um það biða
dómsúrskurðar, og skal þá leggja tl aðila þar, sem hann dvelur, er niðurjöfnun fel'
fram. Kröfuréttur á útsvars greiðslu hans þar fellur þó niður, ef dómsúrskurður
fellur eða fullnægjandi upplýsingar koma tl annan hátt fram um, að hann eigi lög-
heimili annars staðar, enda sé þá lagt á hann útsvar í þeirri sveit. Ef óvissa er á
um lögheimili manns, sem lögskráður er á skip eða flugfar, sem gert er út hér á landi,
telst dvalarsveit hans í þessu sambandi þar, sem skipið eða flugfarið er gert út.

Það skal vera aðalregla, að í heimilissveit gjaldþegns sé útsvar lagt á allar
eignir hans og tekjur á útsvarsárinu. ÞÓ má leggja á hann í annarri sveit, enda sé
þá ekki lagt á hann að því leyti í heimilissveit:
1. Ef hann hefur heimilisfasta atvínnustofnun, svo sem útibú, utan heimilis-

sveitar sinnar.
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2. Ef hann hefur utan heimilissveitar sinnar ábúð á jörð eða jarðarhluta, leigu-
liðaafnot af landi, þó ekki fylgi ábúðarréttindi að lögum, þar með talin laxveiði-,
selveiði- og rekaréttíndi. Enn fremur ef um fasteign, tekjur af fasteign eða
hvort tveggja er að ræða.

a. Ef hann er erlendis búsettur, en rekur atvinnu hér á landi, stundar hér atvinnu
eða dvelst hér á gjaldárinu, á einum stað eða fleirum, svo að útsvarsskyldur
verði, sbr. 4. gr. B. A hverjum stað má þó aðeins leggja á þær eignir, sem hann
á þar, og þær tekjur, sem þar er aflað, eða með tilliti til dvalartíma hans.

4. Ef hann rekur atvinnu utan heimilissveitar sinnar, enda þótt ekki sé um
heimilisfasta atvinnustofnun að ræða, svo sem verzlun, iðnað, síldarverkun,
síldarbræðslu eða sildarverzlun o. s. frv.

5. Ef viðleguskip stundar veiðar eða aðra atvinnu frá ákveðnum stað utan heimilis-
sveitar útgerðarmanns eða eiganda í einn mánuð að samtöldu eða lengur á
gjaldárinu.

ll. Ef veiðiskip hefur það samband við ákveðinn stað utan heimilissveitar útgerð-
armanns eða eiganda um tveggja mánaða skeið að samtöldu á gjaldárinu, að
það býr sig þaðan á veiðar eða til söluferða, enda þótt afli þess sé hvergi lagður
upp hér á landi, svo að útsvarsskylt verði samkv. næsta tölulið hér á undan.

7. Ef maður stundar atvinnu utan heimilissveitar sinnar og fær meira í kaup í
atvinnusveit á því ári, sem útsvar miðast við, en 4000 krónur. Sama máli gegnir
um þann, sem lögskráður er á skip eða flugfar og fær meira í kaup um skrán-
ingartímann en 6000 krónur. Til kaupgjalds í þessu sambandi reiknast fæði og
önnur hlunnindi, er aðili kann að fá, verðlagt eins og yfirskattanefnd í um-
dæmi atvinnusveitar metur það til skattframtals.

Heimilt er hvorri um sig, atvinnusveit og heimilissveit, að leggja heildar-
tekjur aðila á árinu til grundvallar útsvarsútreikningi á hann og leggja á þær
eftir gjaldstiga sínum, en aldrei skal gjaldkræft til atvmnusveitar meira en
:;1; hlutar þess útsvars, sem samkvæmt þessu kemur hlutfallslega á tekjur gjald-
þegns í atvinnu sveit. Heimilissveit er skylt að taka fullt tillit til atvinnu sveitar-
útsvars, svo tryggt sé, að þar falli ekki útsvar á þann hluta tekna hans, sem
ber uppi gjaldkræft útsvar í atvinnu sveit.

8. Ef stjórn fyrirtækis eða félags, sem atvinnu rekur, er búsett í annarri sveit en
fyrirtækið hefur atvinnustöðvar sínar í og reikningshald félagsins, meira en
endurskoðun, fer fram þar, sem stjórnin er búsett, þá er heimilt að leggja þar á
allt að 10% af útsvarsbærum tekjum fyrirtækisins á útsvarsárinu. Geymi fyrir-
tækið birgðir og hafi afgreiðslu eða útsölu annars staðar en atvinnustöðvar
þess og framleiðsla eru, skal heimilt að leggja þar á allt að 25% af útsvars-
bærum tekjum þess á útsvarsárinu. Miðast hámark þeirrar hlutdeildar við,
að mestöll söluafgreiðsla félagsins fari þar fram. Heildartekjur gjaldþegns má
leggja til grundvallar stighækkun á útsvari hans samkv. þessum lið.

6. gr.
Útsvör samkvæmt 4.-6. lið 5. gr. má ekki, nema sérslakt leyfi ráðherra komi

til, nema meiru en 1J2% af söluverði framleiðslu, áætluðu, ef svo ber undir, og 1%
af útsöluverði seldrar vöru þar á staðnum. Nái söluverðsupphæð gjaldþegns á því
ári, sem útsvar miðast við, ekki ;3 þús. krónum, fellur réttur atvinnusveitar til
þeirrar útsvarsálagningar niður.

Útsvör samkv. 4.-7. lið 5. gr. má atvinnusveit leggja á með aukaniðurjöfnun á
því ári, sem atvinna fer fram, enda hefur hún rétt til þá þegar að krefjast af gjald-
þegnum og atvinnurekendum þeirra allra upplýsinga, sem til þess þarf og þeir
geta í té látið. Eigi fellur þó álagningarréttur samkvæmt þessum töluliðum niður
til næstu aðalniðurjöfnunar.

Skylt er niðurjöfnunarnefnd, sem leggur á útsvör samkv. nefndum töluliðum
5. gr., að senda hlutaðeigandi heimilissveit strax og niðurjöfnun hefur farið fram,
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skrá yfir nöfn gjaldenda, upphæðir útsvara þeirra, tekjumagn. sem á hefur verið
lagt, og vöruumsetningu, sem miðað hefur verið við.

Skylt er heimilissveit að taka hæfilegt tillit til útsvarsupphæðar, sem miðast við
hundráðsgjald af umsetningu, sbr. 4.-6. lið 5. gr.

7. gr.
Nú flyzt maður milli sveita, og skal þá skipta því útsvari, sem á hann er lagt

næst eftir flutninginn, milli þeirra sveita, sem hann hefur átt heima i, að tiltölu
við þann tíma af útsvarsárinu, sem hann hefur átt heima í hvorri um sig. ÞÓ
fær sveit eigi hluta af slíku skiptaútsvari, ef heimilisfesta aðila þar hefur eigi staðið
fulla 2 mánuði á því ári.

Heimilissveit gjaldþegns, þeirri er leggur útsvar á samkvæmt þessari grein, er
skylt að innheimta útsvarið allt, en eigi ber hún ábyrgð á greiðslu fulls útsvars-
hluta samkvæmt skiptingarúrskurði. ef það sannast með árangurslausri lögtaks-
gerð, að útsvarið eða einhver hluti þess fáist ekki greitt.

Ef útsvarsþungi í þeirri sveit, sem úr er flutt, reynist hærri, svo að nemi 109;)
eða meira en í hinni, ber þeirri síðarnefndu að innheimta hjá gjaldþegni viðauka
við útsvarshlutann, eftir því sem mismunurinn segir til, og standa brottflutnings-
sveitinni skil á honum, að því tilskildu, að innheimta beri árangur, sbr. það, sem
sagt var áður um sjálft útsvarið. Reynist útsvars þungi lægri, svo að jafnmiklu
nemi, í þeirri sveit, sem úr er flutt, ber heimilissveitinni að endurgreiða gjaldþegni
tilsvarandi hluta af þeirri útsvarshlutdeild, sem broUflutningssveitinni taldist.

Sveit, sem leggur útsvar á innflytjanda úr annarri sveit, á rétt á 10% af inn-
heimtu útsvari sem þóknun fyrir starf sitt og innheimtuna, en 90% af útsvarsupp-
hæðinni greiðist heimilissveit eða skiptist samkvæmt ákvæðum laga þessara.

8. gr.
Sú sveit, sem telur sig eiga kröfu til útsvarshluta frá annarri sveit samkv. 7.

gr., sendi um það tilkynningu til viðkomandi sveitar fyrir 1. febrúar það ár, sem
útsvar kemur til skiptingar. Heimilt er þó að taka slíka tilkynningu til greina, el'
hún kemur niðurjöfnunarnefnd í hendur, áður en niðurjöfnun skal vera lokið ~l

því ári. Tilkynningunni skulu fylgja greinilegar upplýsingar um niðurjöfnunar ..
reglur þeirrar sveitar, svo að séð verði, hve mikið útsvar mundi falla á gjaldþegn
samkvæmt þeim. Tilkynninguna ásamt nefndum fylgiskjölum svo og upplýsingum
um álagt útsvar á gjaldþegn og öðrum gögnum, sem málið varða, sendir heimilis ..
sveitin til yfirskattanefndar þess umdæmis, sem hún er i. Kveður yfirskattanefnd
á um skiptingu útsvarsins og um breytingu á útsvarshluta til greiðslu, en skjóta mó
úrskurði hennar til ríkisskattanefndar, sem fellir endanlegan úrskurð.

Greiðsla útsvarshluta til annarrar sveitar skal innt af höndum innan mánaðar
frá því úrskurður yfirskattanefndar hefur komið hlutaðeigandi sveitarstjórn l
hendur.

IV. KAFLI
Um niðurjöfnunarnefndir og störf þeirra.

9. gr.
Utan kaupstaða jafnar hreppsnefnd niður útsvörum. Þar, sem hreppsnefnd er

skipuð 5 mönnum eða fleirum, er henni heimilt að kjósa úr sínum hópi eigi færri en
þrjá menn hlutbundinni kosningu, ef einhver nefndarmanna krefst þess, til að
framkvæma niðurjöfnunarstarfið, samkvæmt þeim fyrirmælum, er hún kann að
setja, og á hennar ábyrgð.

Heimilt er hreppsnefnd að ákveða þóknun fyrir niðurjöfnunarstörf, þó ekki
yfir 10 kr. á dag til hvers nefndarmanns. Greiðist hún úr sveitarsjóði.
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10. gr.
Í kaupstöðum jafnar niðurjöfnunarnefnd niður útsvörum. Utan Reykjavíkur

er bæjarstjóri formaður niðurjöfnunarnefndar. Auk þess eiga sæti í nefndinni fjórir
menn, kosnir hlutbundnum kosningum af bæjarstjórn í nóvembermánuði ár hvert
til eins árs í senn. Í Reykjavík kýs bæjarstjórn á sama hátt og til sama tíma fimm
menn í niðurjöfnunarnefnd og einn þeirra formann nefndarinnar. Með sama hætti
skal kjósa fjóra - í Reykjavík fimm - menn til vara, er taka sæti í nefndinni í
forföllum aðalmanna. Kjörgengir eru þeir, sem kjörgengir eru til bæjarstjórnar.
Skylt er hverjum manni, sjálfum sér ráðandi, yngri en 6U ára, heilum og hraust-
um, konum jafnt sem körlum, að starfa í niðurjöfnunarnefnd, en óskylt er þó sama
manni að sitja í henni samfleytt lengur en 6 ár, enda þarf hann ekki að taka við
endurkjöri, fyrr en 6 ár eru liðin síðan hann sat síðast í nefndinni. Í Reykjavík skal
skrifstofustjóri skattstjóra aðstoða við starf niðurjöfnunarnefndarinnar og veita
allar upplýsingar, sem hægt er.

Áður en niðurjöfnunarnefndarmaður tekur í fyrsta skipti til starfa í nefndinni,
vinnur hann skriflegt drengskaparheit um að rækja starfið með alúð og sam-
vizkusemi.

Bæjarstjórn ákveður þóknun niðurjöfnunarnefndar.

11. gr.
Áður en niðurjöfnun hefst, ber formanni viðkomandi skattanefndar (skatt-

stjóra) að afhenda niðurjöfnunarnefnd framtöl gjaldþegna til tekjuskatts og eignar-
skatts í þeirri sveit, ásamt afriti af síðustu skattskrá, til afnota við niðurjöfnunina.

Alla þá, sem veita öðrum atvinnu, getur nefndin krafið skýrslna um kaup
vinnu þega, svo og banka, sparisjóði og aðrar stofnanir, sem vitað er um, að varð-
veiti fé fyrir menn, um inneignir á viðkomandi stöðum, svo og um vexti af þeim á
útsvarsárinu. Stjórnarvöldum er skylt að veita niðurjöfnunarnefndum upplýsingar,
eftir því sem þörf er til og föng eru á. Nú er skýrslu samkvæmt þessari málsgrein
haldið fyrir nefndinni, og skal þá ráðherra, ef nefndin krefst þess, leggja fyrir aðila,
að viðlögðum dagsektum, að gefa skýrsluna, ef ráðherra telur hana geta það og vera
það skylt. Þessi atriði verða ekki borin undir dómstóla.

Niðurjöfnunarnefndarmönnum er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum
almennra hegningarlaga um embættis- og sýslunarmenn, að skýra óviðkomandi
mönnum frá þVÍ, er þeir komast að sökum starfa síns um efnahag gjaldþegna.

12. gr.
Ef gjaldþegn hefur ekki talið fram eignir sínar og tekjur til skatts og veitir

niðurjöfnunarnefnd ekki heldur nægilegar upplýsingar um hagi sína, þá skal hún
áætla honum tekjur og eignir svo ríflega, að fullvíst megi telja, að hann vinni ekki
á því að halda upplýsingum fyrir nefndinni. Nú telur niðurjöfnunarnefnd, að fram-
tal gjaldþegns eða upplýsingar til nefndarinnar séu ófullnægjandi, tortryggilegar eða
jafnvel sýnilega rangar í einhverjum atriðum, og skal hún þá áætla honum eignir og
tekjur eftir beztu vitund.

Ef þeir, sem bókhaldsskyldir eru að lögum, láta eigi greinilega færða rekstrar-
og efnahagsreikninga fylgja framtölum sínum og leggja þá eigi heldur fram við
niðurjöfnunarnefnd, að framkominni kröfu um það -- enda valdi því eigi veikindi
eða önnur forföll, sem gild eru tekin, - missa þeir rétt til kæru yfir því útsvari,
sem á þá er lagt að því sinni. Þá hefur og nefndin rétt til að krefja hvern þann,
sem sjálfstæða atvinnu rekur, um nákvæm reikningsskil viðvíkjandi rekstri hans.

Nú fellir meiri hluti niðurjöfnunarnefndar fram komna tillögu í nefndinni um
að krefjast skýrslu af einstökum gjaldþegni eða um hann, og getur þá minni hluti
nefndarinnar leitað heimildar yfirskattanefndar Í þvi umdæmi til að krefjast
skýrslunnar, enda færi hann fram greinilegar ástæður fyrir heimildarbeiðninni.
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13.gr.
Útsvör skal leggja á eftir efnum og ástæðum, nema öðruvísi sé sérstaklega til-

tekið í lögum. Skal þá til greina taka:
1. Þegar álagning er miðuð við útsvarsár, eignir gjaldþegns á því ári, hverjar

þær eru og hversu verðmætar og hve miklar skuldir á þeim hvíla. 1 öðru lagi
tekjur gjaldþegns á því ári, í hverju þær eru fólgnar og hversu mikil fyrirhöfn,
kostnaður og áhætta var samfara öflun þeirra.

2. Þegar um gjaldársútsvar er að ræða, þær tekjur, sem gjaldþegn hefur aflað sér
á því ári, enda verði hvergi á þær lagt hér á landi á næsta ári.

:3. Ástæður gjaldþegns að öðru leyti: Vanheilsu hans eða fjölskyldu hans, óhöpp
eða tjón, sem bagað hafa afkomu gjaldþegns meira en tekjurýrnun og eigna-
skerðing sýna, sérstakan menningarkostnað skattþegns. barna, kjörbarna eða
fósturbarna hans. Á hinn bóginn höpp og hagsmuni, sem ekki er skylt að telja
fram til skatts (svo sem vegna eignahreyf'inga), uppgripatekjur og batnandi
atvinnurekstraraðstöðu. Skal yfirleitt allur hagur skattþegns vandlega skoð-
aður, áður en ákvörðun er tekin um útsvar hans.

4. Rekstur gjaldþegns. Fer það eftir mati niðurjöfnunarnefndar hverju sinni, hve
mikið skal lagt á reksturinn, en þess skal jafnan gætt, að innbyrðis samræm-
ing sé í álagningunni.

14. gr.
Sýslunefndum ber að vinna að samræmingu á reglum og aðferðum við álagn-

ingu útsvara, hverri í sínu umdæmi. Nú kemur fram í sýslunefnd fylgi við þá hug-
mynd að setja sýslusamþykkt um meginreglur fyrir álagningu útsvara, og skal þá
sýslunefnd, í samvinnu við yfirskattanefnd héraðsins, gera frumvarp að slíkri
samþykkt, er síðan sé sent öllum hreppsnefndum i umdæminu til umsagnar. Fallist
hreppsnefndir í fullum helmingi allra hreppanna á, að samþykkt sé gerð um þau
aðalatriði, sem í frumvarpinu felast, tekur sýslunefndin það fyrir á ný, ásamt breyt-
ingartillögum, sem fram kynnu að hafa komið við það. Hljóti frumvarpið í heil'd
atkvæði % hluta mættra sýslunefndarmanna. telst það samþykkt, en tekur þá fyrst
gildi, er það hefur hlotið staðfestingu ráðherra.

Fallið frumvarp má eigi taka upp til sömu meðferðar fyrr en að ári liðnu.
Í samþykkt má tiltaka:

1. Um hlutfall milli álagningar á tekjur og eignir.
2. Fm stighækkun álagningar á sömu gjaldstofna.
::I. Um frádrátt fyrir ómögum og öðrum framfæringum gjaldþegna.
4. Um hámark álagningar að hundraðshlutfaIIi á tekjur og eignir og hversu með

skuli fara, ef það fullnægir eigi þörfum.
<J. Um beitingu álagningar á aðra sérstaka álögustofna, ef til þarf að taka.
6. Um heimild til uppfærslu á mati tiltekinna eignaliða, að því er til álagningar

tekur, til samræmis við verðlag í landinu.
7. Um sérákvæði fyrir hreppa, þar sem verulega fleiri verkefni til fullnægingar

almennum þörfum falla undir sveitarsjóðsrekstur en Í öðrum, enda sé útsvars-
þungi þar meiri að tiltölu við tekjur og eignir.

8. Um aðferð við útreikning útsvara.

Í ákvæðum undir tölulið 1-3 sé veitt hæfilegt svigrúm til mismunar eftir ástæð-
um í hreppum um breytilega álagningarþörf, í hlutfalli við tekjur og eignir.

Félagsmálaráðuneytið gefur út nánari fyrirmæli um setningu slíkra samþykkta
og veitir að öðru leyti þær leiðbeiningar og upplýsingar þeim viðvíkjandi, sem
föng eru á.
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15. gr.
Nefndin gerir skrá yfir alla þá, er hún leggur útsvör á, i stafrófsröð eða eftir

boðleið, og útsvarsupphæð fyrir aftan hvert nafn, enda skal nefndin undirrita
skrána, þá er henni er lokið.

16. gr.
Niðurjöfnunarnefnd er ályktunarfær, ef meira en helmingur nefndarmanna

er á fundi. Skylt er öllum nefndarmönnum að greiða atkvæði, nema mál varði sjálfa
þá, maka þeirra, frændur þeirra að feðgatali eða niðja eða systkin og jafnnána
að mægðum. Afl atkvæða ræður úrslitum. Nú eru atkvæði jöfn, og skal þá sá
hlutinn ráða, sem formaður fylgir.

17. gr.
Aðalniðurjöfnun útsvara fer fram á timabilinu febrúar-e-maí, að báðum mán-

uðunum meðtöldum, eftir nánari ákvörðun sveitarstjórnar. ÞÓ getur ráðherra heim-
ilað sveitarstjórn, eftir beiðni hennar, að láta aðalniðurjöfnun útsvara fara fram
síðar á árinu, ef ríkar ástæður mæla með því. Útsvarsskrá skal liggja frammi á
þingstað hrepps eða öðrum hentugum stað í hreppnum, en í kaupstöðum í skrif-
stofu bæjargjaldkera eða öðrum hentugum stað, 4 vikur í hreppum, en 2 vikur í
kaupstöðum, enda skal auglýsa framlagning skrár í blöðum á staðnum eða með
öðrum hætti.

18. gr.
Rétt er gjaldþegni að finna að útsvari sínu eða að því, ef honum hefur verið

sleppt af skrá, eða að útsvör annarra gjaldþegna séu of lág, samanborið við hans,
eða að öðrum gjaldþegnum hafi verið sleppt af skrá. Kærur skulu bréflegar vera,
stílaðar til niðurjöfnunarnefndar og koma í hendur formanns hennar áður liðinn
er sá tími, er niðurjöfnunarskrá á að liggja frammi. Skal nefndin úrskurða kærur
svo fljótt sem unnt er og ekki síðar en 14 dögum eftir kærufrest. Nefnd er heimilt
að hreyfa útsvörum bæði til hækkunar og lækkunar, enda hafi aðila verið send til-
kynning um það, að annar gjaldþegn hafi borið sig saman við hann, eða að nefndin
hafi í hyggju að hækka útsvar hans, enda þótt enginn gjaldþegna hafi borið sig
saman við hann. Enn fremur er heimilt að hækka útsvar kæranda, enda þótt hann
hafi kært það til lækkunar.

Nefndin skal jafnan, svo fljótt sem þess er kostur, senda aðila tilkynningu,
ef hún tekur hann á skrá samkvæmt kæru eða breytir útsvari gjaldþegns, eða ef
kæru er ekki sinnt.

Ef útsvari gjaldþegns er breytt samkvæmt þessari grein, er honum heimilt að
kæra það fyrir yfirskattanefnd, enda þótt hann hafi ekki kært til niðurjöfnunar-
nefndar.

19. gr.
Nú vill gjaldþegn ekki una úrskurði niðurjöfnunarnefndar, og er honum þá

rétt að áfrýja honum með kæru til viðkomandi yfirskattanefndar, enda sé slík
kæra komin formanni yfirskattanefndar í hendur áður liðnar séu 4 vikur frá dag-
setningu úrskurðar í hreppum eða 2 vikur í kaupstöðum. Nú berst yfirskattanefnd
kæra á tilsettum tíma, og er formanni hennar þá --- eða ekki siðar en kærufrestur
er með vissu útrunninn -- skylt að senda viðkomandi niðurjöfnunarnefnd tilkynn-
ingu um, frá hverjum kæra hefur borizt eða kærur, ef fleiri eru, svo að hún geti
haft aðstöðu til að færa vörn í máli sínu, ef hún telur þurfa. Skylt er henni hins
vegar að senda yfirskattanefnd innan tiltekins frests upplýsingar um niðurjöfnunar-
reglur sínar, einnig um útsvarsupphæðir kæranda og samanburðarmanna hans, og
þær undirstöður, sem þau útsvör eru lögð á, svo og þær upplýsingar aðrar, sem
yfirskattanefnd kann að krefjast og málið varða. Þá hefur og yfirskattanefnd sama
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rétt og 11.-12. gr. veita niðurjöfnunarnefndum til að krefjast skýrslna um hagi
kæranda og samanburðarmanna hans, eftir því sem hún telur þurfa.

Yfirskattanefnd úrskurðar kæru innan mánaðar, frá því að kærufresti til henn-
ar er lokið, nema draga verði úrskurð af því, að afla þurfi frekari upplýsinga.

Fyrir störf samkv. lögum þessum reiknast yfirskattanefnd kaup eftir sama
taxta og gildir fyrir störf hennar samkvæmt lögum um tekjuskatt og eignarskatt.
Greiðist það úr sýslusjóði eða bæjarsjóði. Ef ágreiningur rís um kaupgreiðslur
yfirskattanefndar, sker ráðherra úr.

20. gr.
Sá gjaldþegn eða sú sveitarstjórn, er ekki vill hlíta úrkurði yfirskattanefndar,

getur næstu 2 mánuði eftir dagsetningu úrskurðar hennar skotið honum til ríkis-
skattanefndar. Ríkisskattanefnd skal hafa lokið úrskurði eigi síðar en 2 mánuðum
eftir að kæra kemur til nefndarinnar. Ríkisskattanefnd hefur sama rétt til þess að
krefjast upplýsinga og yfirskattanefnd, en nefndin breytir aðeins þeim útsvörum,
sem úrskurður yfirskattanefndar hefur gengið um og síðan hefur verið áfrýjað til
hennar.

Úrskurður ríkisskattanefndar er fullnaðarúrskurður um útsvarsupphæð.

21. gr.
Kærum, sem koma eftir kærufrest, verður ekki sinnt. Ekki má yfirskattanefnd

eða ríkisskattanefnd heldur breyta útsvari, nema svo reynist, að það hafi verið að
minnsta kosti 10% of hátt eða of lágt.

22. gr.
Aukaniðurjöfnun má framkvæma samkv. ákvörðun sveitarstjórnar eða niður-

jöfnunarnefndar í umboði hennar, þegar þörf krefur. Þa skal leggja útsvör á þá
gjaldþegna:

1. er teknir skyldu hafa verið á aðalskrá. en hefur verið sleppt;
2. er að vísu voru teknir á aðalskrá. en síðan hefur orðið víst um, að framtöl

þeirra til skatts eða aðrar upplýsingar um hagi þeirra væru að verulegu leyti
ófullnægjandi;

:J. sem útsvarsskyldir eru vegna aðgerða og aðstæðna á gjaldárinu. Tekur þetta
til þeirra gjaldþegna, sem flytjast af landi burt, búa, sem lokið er skiptum í, og
félaga, sem uppleyst eru, sbr. 4. gr. IV;

4. sem útsvarsskyldir hafa orðið eftir að aðalniðurjöfnun fór fram og leggja skil
á gjaldársútsvar samkv. 4. gr. A. og B. eða samkv. 5. gr. 5.-7. tölulið.
Skrá skal gera um aukaniðurjöfnun með sama hætti og aðalskrá. Um fram-

lagningu skrár, kæru og úrskurði fer eftir sömu reglum og um aðalniðurjöfnun.

V. KAFLI
Um gjalddaga útsvara, ábyrgð á þeim, innheimtu o, fl.

23. gr.
Gjalddagar útsvara eftir niðurjöfnun skulu vera tveir, hinn fyrri næsta virkan

dag eftir að útsvarsskrá hefur verið lögð fram almenningi til sýnis, hinn síðari 1.
september i kaupstöðum, en 15. október í hreppum. Fellur helmingur útsvarsupp-
hæðar til greiðslu hvorn þessara gjalddaga. Eigi getur gjaldandi vegna kæru eða
áfrýjunar losazt undan að greiða útsvariö á ákveðnum gjalddaga, en verði það fært
niður, skal mismunurinn endurgreiddur honum. Nú er heimilað að jafna siðar
niður en 15. júlí, sbr. 17. gr., og ákveður þá hreppsnefnd gjalddaga.
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Eindagi útsvara eftir aukaniðurjöfnun fer eftir ákvörðun niðurjöfnunarnefndar,
en má þó ekki síðar vera en 1. október, ef útsvar var lagt á fyrir þann dag, en ella
ekki síðar en 31. desember.

Eindagi á öllu útsvari erlendis búsettra gjaldþegna (4. gr. B. 1-3) skal ávallt
vera sá dagur, er útsvarsálagningu á þá er hverju sinni lokið.

24. gr.
Sveitarstjórnum er heimilt að ákveða aðra gjalddaga á útsvörum en 23. gr.

segir, eftir þessum reglum:
a. Með fjórum jöfnum greiðslum, er falla í gjalddaga 1. marz, 1. apríl, 1. maí og

1. júní, má innheimta upp i útsvar yfirstandandi árs hjá hverjum gjaldanda
fjárhæð, er nemi samtals allt að helmingi þess útsvars, sem honum bar að greiða
næstliðið ár. Sveitarstjórnir setja nánari reglur um þessar greiðslur fyrir 15.
febr. ár hvert og auglýsa þær á þann hátt, er venjulegt er um almennar aug-
lýsingar á hverjum stað.

Nú hafa tekjur gjaldanda á útsvars árinu verið lægri en á næsta ári áður,
svo að nemi 30% eða þar yfir, eða ástæður hans versnað með öðrum hætti svo
mjög, að vænta megi þess, að mun lægra útsvar verði lagt á hann en árið áður,
og getur hann þá krafizt lækkunar á útsvarsgreiðslum samkv. þessum staflið.
Niðurjöfnunarnefnd ákveður lækkunina.

Nú verður ljóst, þegar niðurjöfnun útsvara lýkur, að gjaldandi hefur þegar
greitt meira en álagt útsvar, og skal þá endurgreiða það, sem ofgreitt var, ásamt
%% vöxtum fyrir hvern mánuð eða hluta úr mánuði, sem féð var í vörzlum
sveitarsj óðs.

b. Álagt útsvar við aðalniðurjöfnun að frádregnu því, sem greitt hefur verið sam-
kvæmt a-lið, ber gjaldanda að greiða með þremur eða fjórum jöfnum greiðsl-
um á tímabilinu frá 1. ágúst til 1. nóvember, eftir ákvörðun sveitarstjórnar,
1. ágúst, 1. september, 1. október og 1. nóvember. Heimili er sveitarstjórn þó að
leyfa kaupgreiðendum að greiða þann hluta útsvars fastra starfsmanna sinna
með sex jöfnum greiðslum, þannig að gjalddagar verði einnig 2. janúar og 1.
febrúar næsta ár eftir gjaldárið.

Allar greiðslur samkv. þessari grein skulu inntar af höndum í heilum krónum
eða heilum eða hálfum tug króna, eftir ákvörðun sveitarstjórnar. Falli greiðslur
undan samkv. a-lið hér að ofan, er fyrirframgreiðslan öll fallin í gjalddaga og lög-
takskræf 15 dögum eftir greiðslufall. Eftir að niðurjöfnunarskrá hefur verið lögð
fram eru eftirstöðvar útsvars og fyrirframgreiðsla, ef ógoldin er, allar fallnar
gjalddaga 15 dögum eftir að greiðslufall hefur í eitt skipti orðið á útsvarshluta.

25. gr.
a. Kaupgreiðendur ábyrgjast, að útsvarsgjaldendur, sem þeir greiða kaup, standi

skil á útsvari sínu, álögðu á gjaldárinu, á gjalddögum, sem ákveðnir verða
samkv. 23. og 24. gr., eða þegar kaup fellur til útborgunar eftir gjalddaga, og
er kaupgreiðanda rétt og skylt að halda eftir af kaupinu til útsvarsgreiðslunnar,
enda hafi áður komið fram krafa frá sveitarstjórn til kaupgreiðanda um, að
hann haldi eftir af kaupi nu fyrir útsvarsgreiðslunni.

b. Vilji sveitarstjórn haga innheimtunni á þann veg, sem segir í a-lið, skal hún
senda hverjum kaupgreiðanda Í tæka tíð tilkynningu um útsvör þeirra gjald-
enda, sem kaupgreiðandi hefur Í þjónustu sinni og ætl azt er til, að kaupgreið-
andi greiði, og senda jafnframt tvíritaða kvittanaeyðublaðabók, er sýni glöggt,
að um útsvarsgreiðslur sé að ræða. Skal kaupgreiðandi láta útsvarsgreiðanda
í té slíka kvittun Í hvert sinn, er hann greiðir upp í útsvar sitt. Samrit af kvitt-
uninni ber kaupgreiðanda að skila, um leið og hann afhendir útsvarsgreiðsluna
til sveitarsjóðs.
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c. Orðið "kaup" tekur til hvers konar kaups, launa, aflahlutar eða annarrar þókn-
unar, þ. á m. eftirlauna, hvort sem greitt er samkvæmt vinnu samningi, ákvæðis-
vinnu samningi eða öðrum samningum eða ákvörðunum.

d. Kaupgreiðandi telst sérhver sá, sem innir framangreindar greiðslur af hendi,
hvort heldur fyrir sjálfan sig eða aðra, þ. á m. kaupgreiðslustöðvar. Taki hlutar-
maður aflahlut sinn og selji öðrum, telst kaupandinn kaupgreiðandi.

e. Sveitarstjórn getur og gert kröfu um, að kaupgreiðendur haldi eftir af kaupi
kaupþega til greiðslu á eldri útsvarsskuldum ásamt dráttarvöxtum og kostnaði.

f. Til lúkningar greiðslum samkv. e-lið skal þó ekki haldið eftir meira en % af
því kaupi, sem til útborgunar á að koma hverju sinni, hjá útsvarsgjaldanda,
sem á fyrir heimili að sjá, en ella %. Ekki má krefja útsvarshluta af manni
samkvæmt e- og f-liðum, ef kaup hans fullnægir ekki brýnustu lífsþörfum
hans að dómi framfærslunefndar.

g. Allir kaupgreiðendur skulu, þegar sveitarstjórn krefst þess, skyldir til að láta
henni í té skýrslur, munnlega eða skriflega, eftir því sem sveitarstjórn óskar,
um nöfn starfsmanna, sem taka kaup hjá þeim, stöðu þeirra, fæðingardag og
ár, heimilisfang, launakjör, upphæð kaups, hvernig kaup er greitt, gjalddaga
og önnur atriði, sem sveitarstjórn óskar að fá vitneskju um vegna innheimtu
útsvara af kaupi.

Sveitarstjórn getur krafið um framangreindar skýrslur með munnlegri
kröfu eða skriflegri, svo og með almennri auglýsingu, og setur sveitarstjórn
kaupgreiðendunum frest til að skila skýrslum.

h. Allir, sem hafa með höndum atvinnurekstur með aðkeyptu vinnuafli verkafólks,
skulu að kröfu sveitarstjórnar skyldir til að senda henni kaupskrár sínar eða
afrit af þeim það snemma, að unnt sé að gera kröfur um útsvarsgreiðslur þeirra,
er við kaupi eiga að taka, áður en til útborgunar kemur.

Kaupgreiðanda er skylt að tilkynna sveitarstjórn jafnskjótt og utansveitar-
maður ræðst til vinnu hjá honum. Skal þar fram tekið fullt nafn mannsins,
heimilisfang hans í dvalarsveit, lögheimili, fæðingardagur og ár.

i. Kaupgreiðandi, sem skyldur er að halda eftir af kaupi samkvæmt því, er í grein
þessari segir, skal við hverja útborgun, þar með taldar hvers konar greiðslur
upp í kaup, draga af kaupi útsvarsgjaldanda fjárhæð, er nægir til greiðslu sam-
kvæmt a-lið og heimilt er að draga af kaupi samkvæmt e- og f-liðum, svo og 10%
af kaupi daglaunafólks. þó ekki af lægri kaupupphæð en 100 krónum, og skila
sveitarstjórn því, sem þannig er haldið eftir, innan sex virkra daga frá útborg-
unardegi, og er sú greiðsla bindandi fyrir útsvarsgjaldandann. Nú er kaup greitt
að einhverju leyti i öðru en peningum, svo sem með fæði, húsnæði eða öðrum
hlunnindum, og skulu þá þessi hlunnindi talin með kaupgreiðslu á því verði,
sem þau eru almennt metin til skatts á hverjum stað.

j. Nú hættir útsvarsgreiðandi að taka kaup hjá kaupgreiðandanum. er krafinn
hefur verið um greiðslu upp í útsvar hans, áður en umkrafin útsvarsskuld er að
fullu greidd, og skal þá tafarlaust tilkynna sveitarstjórn brottför útsvarsgreið-
anda.

k. Útsvarsgjaldandi og kaupgreiðandi mega ekki slíta vinnusamningi fyrir það eitt,
að krafizt hefur verið útsvarsgreiðslu af kaupi gjaldanda.

1. Ef kaupgreiðandi
1. vanrækir að láta sveitarstjórn í té umkrafðar skýrslur og upplýsingar um

útsvarsgjaldendur innan tiltekins frests,
2. greiðir útsvarsgjaldanda kaup án þess að halda eftir þeirri fjárhæð, sem

skylt er samkv. þessari grein,
3. skilar eigi til sveitarstjórnar eða umboðsmanna hennar, svo sem fyrir er

mælt í i-lið,
4. tilkynnir ekki brottför útsvarsgreiðanda, svo sem segir í j-lið,
þá ábyrgist hann sem geymslufé þá fjárhæð, sem var haldið eftir hjá útsvars-
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gjaldanda upp i skuld hans, en sem eigin útsvars skuld það, sem halda hefði mátt
eftir, ef kaupgreiðandi hefði ekki vanrækt skyldur þær, sem honum bar að
rækja samkvæmt þessari grein.

Má gera lögtak hjá kaupgreiðanda til tryggingar þessum skuldum, eftir
sömu reglum og gera hefði mátt lögtak hjá útsvarsgjaldanda sjálfum.

m. Útsvarsgjaldandi, sem ofgreitt hefur útsvar til kaupgreiðanda samkv. þessari
grein, á rétt til endurgreiðslu beint úr sveitarsjóði, hvort sem kaupgreiðandi
hefur greitt sveitarsjóðnum útsvarið eða ekki.

n. Sveitarstjórn setur nánari reglur um innheimtu útsvara eftir þessari grein.

26. gr.
A sama hátt og með sömu viðurlögum og i 25. gr. segir getur sveitarstjórn eða

innheimtumaður, er hún setur fyrir sig, krafizt útsvarsgreiðslu af kaupi gjaldþegns
hjá kaupgreiðanda í öðru sveitarfélagi svo og skýrslna um starfsmenn, sbr. g- og
h-lið, þó ekki með almennri auglýsingu.

27. gr.
Hjón bera ábyrgð á útsvarsgreiðslu hvors annars, enda búi þau saman, þegar

niðurjöfnun fer fram.
28. gr.

Umboðsmaður erlends tryggingarfélags ber ábyrgð á útsvari þess, eins og það
væri sjálfs hans útsvar.

Kaupgreiðandi þeirra, er gjaldársútsvar leggst á, sbr. 4. gr. ll. 1. og 5. gr.
stafI. 7, ábyrgist sem sína eigin útsvarsskuld útsvar slíkra gjaldþegna. án tillits til
þess, hvernig kaupgjaldi og kaupgreiðslulll er varið. Til þess að standast þá ábyrgð
er kaupgreiðanda heimilt að halda eftir af vinnulaunum kaupþegns :

a. ef grunnlaun eru undir 500 kr. á mánuði 10%
b. - 500-800 --- 15-'-
c. -- yfir 800 -- 20-

Ef kaupgreiðandi manns, sem um útsvarsskyldu gæti fallið undir ákvæði 5.
gr. stafI. 7, færir niðurjöfnunarnefnd gögn, er hún tekur gild, fyrir því, að dvöl
gjaldþegns og kaupgjald í atvinnusveit á því ári geti ekki varðað útsvarsskyldu þar,
getur hún fyrirfram leyst báða aðila undan fyrirmælum þessarar greinar.

Nú er dvöl manns í atvinnusveit lokið, og getur þá hvort heldur hann eða kaup-
greiðandi hans krafizt úrskurðar niðurjöfnunarnefndar þá þegar um, hvort aðili
hafi orðið þar útsvarsskyldur vegna dvalar sinnar, enda séu lögð fram gögn, er báðir
staðfesta, fyrir dvalartíma og kaupgjaldsupphæð. Falli útsvarsskylda á, eiga þessir
aðilar kröfu á að fá tilkynningu um útsvarsupphæð gjaldþegns innan 10 daga frá
þvi úrskurðar var beiðzt, ella falli kröfuréttur á útsvarsgreiðslu hans þar niður.

Eignir erlendis bú setts atvinnurekanda, þær er hann á hér á landi, skulu vera að
lögveði til tryggingar útsvari, sem lagt er á hann hér á landi, næst á eftir sköttum,
er á þeim kunna að hvíla til ríkissjóðs Íslands, enda má kyrrsetja þær til tryggingar
útsvarsgreiðslum, án þess að beiðandi þurfi að setja tryggingu, og halda kyrr-
setningarmáli til laga fyrir bæjarþingi eða aukarétti þar, sem kyrrsetning fór fram.

29. gr.
Ef útsvar er ekki greitt áður en 2 mánuðir eru liðnir frá gjalddaga, skal greiða

sveitarsjóði dráttarvöxtu af því, sem ógreitt er, 1% fyrir tvo fyrstu mánuðina og
1% fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði, sem líður þar fram yfir frá gjalddaga,
unz skuldin er að fullu greidd.

30. gr.
Útsvör og dráttarvöxtu má taka lögtaki.
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31. gr.
Meðan vísitala kauplagsnefndar er hærri en 110, miðað við töluna 100 í jan.-

marz 1939,skulu allar fjárhæðir í lögum þessum, sem tilteknar eru í krónum,hækk-
aðar, áður en þær eru lagðar til grundvallar útsvarsákvörðun. svo sem meðalvísitala
á útsvarsárinu segir til, þegar um útsvarsársútsvör er að ræða. Þegar um gjaldárs-
útsvör ræðir, skal hækkunin miðuð við meðalvísitölu þess tímabils, sem útsvars-
stofninn hefur skapazt á.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Með lögum þessum eru úr gildi numin:

1. Lög nr. 66 frá 12. apríl 1945, um útsvör.
2. Lög nr. 96 frá 9. des. 1946, um skatt- og útsvarsgreiðslu útlendinga, að því er

tekur til ákvæða um útsvör.
3. Lög nr. 59 24. maí 1947,um breyting á lögum nr. 66 12. apríl 1945,um útsvör,

svo og önnur lagaákvæði, er koma í bága við þessi lög.

32. gr.

Ákvæði til bráðabirgða.
Meðan i gildi eru ákvæði 3. gr. laga nr. 20 1942,sbr. b- og g-lið 14. gr. sömu laga,

skal við ákvörðun útsvarsskyldra tekna draga frá hreinum tekjum þess, sem hlunn-
inda nýtur vegna framlags í nýbyggingarsjóð samkv. 2. efnismálsgr. 3. gr. nefndra
laga, þá fjárhæð, sem gjaldþegn hefur lagt í sjóðinn á útsvarsárinu.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er samið af nefnd, sem félagsmálaráðherra skipaði i október-

mánuði 1946, til þess að taka til endurskoðunar lög um útsvör, nr. 106/1936, og
athuga þær tillögur, sem uppi höfðu verið þá um skeið til breytinga á útsvarslög-
unum, en jafnan verið frestað vegna væntanlegrar heildarendurskoðunar útsvars-
laganna.

Einn helzti ásteytingarsteinn núgildandi útsvarslaga er skipting útsvaranna.
og var því sérstaklega lagt fyrir nefndina að reyna að finna lausn á því máli.

Ráðuneytið telur rétt að leggja frumvarpið fyrir Alþingi eins og það kom frá
nefndinni og láta greinargerð hennar ásamt fylgiskjölum fylgja því. Það mun hins
vegar senda nefnd þeirri, er frumvarpið fær til meðferðar á Alþingi, nokkrar til-
lögur til breytinga á frumvarpinu, sem ráðuneytið óskar, að komi til álita.

Frá nefndinni fylgdi frumvarpi þessu svo hljóðandi

Greinargerð.
Með bréfi, dags. 28. október 1946,kvaddi félagsmálaráðherra eftirtalda menn i

nefnd til að endurskoða lög nr. 106 frá 23. júní 1936,um útsvör, og síðari breytingar
á þeim lögum, og skyldi þessu starfi lokið fyrir 1. febr. 1947.

Nefndarmenn voru þessir:
Adolf Björnsson bankafulltrúí, Hafnarfirði, og var hann jafnframt skipaður

formaður nefndarinnar.
Gunnar Viðar hagfræðingur, Reykjavík.
Ingólfur Jónsson lögfræðingur, Reykjavík.
Jón Gauti Pétursson bóndi, Gautlöndum.
Nefndin kom saman i Reykjavík hinn 5. nóvember s. á. Skipti hún þannig með

sér verkum, að Jón Gauti Pétursson var, jafnframt því að vera kosinn fundaritari
nefndarinnar. einnig ráðinn til að starfa fyrir hana að útvegun gagna og heimilda
og til að vinna úr þeim, eftir nánari ákvörðunum.

Með bréfi félagsmálaráðuneytisins, dags. 7. nóv. s. á., var nefndinni tjáð, að
ráðuneytið teldi æskilegt, að nefndin, auk aðalverkefnis síns, ræddi og gerði tillögur
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um nýja tekjustofna fyrir sveitarfélögin, því yrði hún sammála um slíkar tillögur,
mundi henni einnig falið að semja frumvarp til laga um það efni.

Helztu heimildargögn, er nefndin tók til rannsóknar, voru:
a. Lög öll og lagabreytingar, er útsvör snerta, ásamt umræðum um þau á Alþingi.
b. Úrskurðir ríkisskattanefndar um útsvarskærur, allt frá því að slík mál féllu undir

valdssvið hennar.
c. Hæstaréttardómar um útsvarskærur um síðustu 15 ár.
d. Tillögur til breytinga á lögum um útsvör frá nefnd, er Samband íslenzkra sveitar-

félaga hafði skipað 1945 til að vinna að endurskoðun laganna og leggja fyrir
fund Sambandsins 1946. - Tillögum þessum fylgdu upplýsingar um gjaldstiga
og aðrar reglur við niðurjöfnun útsvara Í sveitarfélögum víðs vegar af landinu,
svo og bréf frá ýmsum oddvitum, almennara efnis um þessi málsatriði.

e. Löggjöf Norðurlandaríkjanna um sveitarskattamálefni.
f. Útdrættir úr skattskrám og sveitarsjóðsreikningum til rannsólmar á útsvars-

þunga á hverjum stað, miðað við afkomu og efnahag.
Að starfinu vann nefndin þannig, að hún hélt fundi frá kl. 5-7 síðdegis, a. m. k.

þrisvar í viku. Þegar dró að febrúarlokum 1947 og nefndin átti að hafa lokið störf-
um, hafði hún að sönnu formað nálega allar þær breytingartillögur, er hún hugðist
gera við löggjöfina, og fært þær inn á samfelldan texta með því, sem óbreytt stóð af
lögunum. Aftur á móti hafði hún nálega ekkert sinnt því aukaverkefni, er tekur til
nýrra tekjustofna fyrir sveitarfélögin. Varð þá að samkomulagi við félagsmálaráðu-
neytið, að nefndin frestaði störfum til næsta hausts, einnig með tilliti til þess, að þa
kynni að liggja fyrir staðbetri vitneskja en áður um reynslu nágrannalandanna um
sveitarskattamál.

Nefndin kom svo saman að nýju í Reykjavík hinn 30. sept. 1947 og tók upp
sömu starfstilhögun og áður. Störfum nefndarinnar var lokið 4. desember s. á., og
hafði hún þá alls haldið 76 fundi.

Það skal tekið fram, að skrifstofustjóri félagsmálaráðuneytisins, Jónas Guð-
mundsson, sem jafnframt hefur eftirlit sveitarfélaga með höndum, hefur haft sam-
vinnu við nefndina um megindræUina í verkefnum hennar og að sjálfsögðu veitt
henni ýmsar mikilsvarðandi upplýsingar og leiðbeiningar í starfinu.

Framar því, sem nú hefur verið sagt um starfsframkvæmd nefndarinnar, vill
hún taka þetta fram um verkefnið í heild sinni.

I.
Sérstök löggjöf um útsvör á sér ekki langa sögu að baki hér á íslandi. Allt

fram á árið 1926 voru öll lagaákvæði viðvíkjandi útsvars álagningu utan kaupstaða
falin í nokkrum greinum sveitarstjórnarlaganna frá 10. nóv. 1905, ásamt minni
háttar breytingum, sem á þeim höfðu verið gerðar á tímabilinu, sem í milli lá. En
jafnhliða þessum lögum voru og í gildi ýmis ákvæði varðandi útsvarsálagningu i
sérstökum lögum um bæjarstjórn fyrir hvern kaupstað. Voru þau ærið mismun-
andi innbyrðis, enda sett á ýmsum tímum, en öll voru þau um margt frábrugðin
ákvæðum sveitarstjórnarlaganna, sem í raun réttri tóku ekki til kaupstaðanna nema
um almennustu atriði. Einkum voru ákvæðin um álagningarrétt atvinnusveitar mjög
sundurleit í umdæmunum, og olli það óánægju og misklíð, sem vonlegt var.

Með útsvarslögunum frá 1926 voru öll sérákvæði fyrir einstök umdæmi felld
niður og ein lög látin gilda fyrir allt landið. Auk þeirrar samræmingar voru þær
breytingar gerðar mestar á lögunum, að öll sveitarfélög skyldu hafa almanaksárið
að reikningsári, og svo hitt, að með tiltölulega fáum undantekningum skyldi heim-
ilissveit gjaldþegns ein hafa rétt til að leggja á hann útsvar. Aftur á móti skyldi
skipta útsvörum þeirra gjaldþegna. sem stunduðu - og í vissum tilfellum ef þeir
ráku -- atvinnu utan heimilissveitar sinnar, milli hennar og atvinnusveitar. ÞÓ
skyldi heimilissveitin eiga allan álagningarréttinn. ef tekjur aðila í atvinnu sveit
náðu ekki vissu marki, og ávallt skyldi heimilissveit eiga nokkurn hluta þeirra út-
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svara, sem til skipta komu, jafnvel þó gjaldþegn hefði ekki unnið fyrir neinum
tekjum þar á útsvarsárinu.

Þessi nýbreytni, að skipta útsvör um milli sveita, olli miklum deilum á Alþingi
192(;' Var því spáð, sem að verulegu leyti hefur og komið á daginn, að þessi til-
högun mundi reynast seinvirk og vafningasöm og skapa óvissu um, í 1-2 ár.
hverjar yrðu endanlegar tekjur sveitarsjóðanna af útsvörum, þar sem búast mátti
við, að ýmislegur ágreiningur um skiptinguna yrði að ganga undir æðri úrskurð.
Fyrir því þingi lágu einnig tillögur um skiptingu álögustofna þeirra gjaldþegna.
sem ynnu utan heimilissveitar sinnar, milli hennar og atvinnusveitar, þannig að
báðar hefðu álögurétt, og skiptist fylgi þingmanna nær að jöfnu um þessar tvær
leiðir. (illu dýpri ágreiningur kom fram í umræðum þessum um, hver væri réttur
atvlnnusveitar til útsvars greiðslu yfir höfuð, og þá hversu langt hann skyldi ná.
Hafði hann verið lítt takmarkaður af fyrri löggjöf, einkum í sérákvæðum ýmissa
kaupstaða um útsvör, þeim er fyrr getur, og því þegar komin á nokkur venja í þessu
efni. ÞÓ hlaut réttur heimilissveitar þá viðurkenningu í löggjöf þessari, svo sem
áður er greint, að útsvör á lágar tekjur komu ekki til skipta og að hún fær aldrei
minna en I/.'-3 hluta af álagðri útsvarsupphæð.

Á næsta áratug eru engar verulegar breytingar gerðar á útsvarslöggjöfinni. En
á Alþingi 1936 er hún tekin til allverulegrar endurskoðunar. Helztu breytingar,
sem Alþingi gerði þá á lögunum, voru:
a. Að útsvör útlendinga skuli miðast við tekjur þeirra hér á gjaldárinu.
b. N~T og aukin ákvæði sett um innheimtu útsvara og ábyrgð atvinnuveitenda á

greiðslum launþega, er þeir hafa í sinni þjónustu.
Breytingar þær, sem síðar hafa verið gerðar á lögunum, má í aðalatriðum telja

að sé útfærsla á þessum áðurnefndu atriðum. Á Alþingi 1945 voru m. a. felld inn í
lögin ný ýtarleg ákvæði um innheimtu útsvara og ábyrgð á greiðslu þeirra, og hefur
nefndin ekki séð ástæður til að gera tillögur til verulegra breytinga á þeim kafla lag-
anna.

Hér hefur þú, í fáum dráttum, verið rakin þróun útsvarslöggjafarinnar um tvo
síðustu áratugi. En þótt allmiklar breytingar, og þá einkum viðaukar, hafi verið
gerðar á þeirri löggjöf um þetta tímabil, kom það oftsinnis fram á Alþingi, að gagn-
gerð endurskoðun laganna væri óhjákvæmileg. Á Alþingi 1945-46 kom fram til-
laga til þingsályktunar um skipun milliþinganefndar til að framkvæma þá endur-
skoðun, með þeim forsendum, að á tveim síðustu þingum hefðu legið fyrir frumvörp
til laga um breytingar á útsvarslögunum. en Alþingi ekki tekið afstöðu til þeirra,
af því fullkomin endurskoðun þeirra væri ráðgerð af hálfu ríkisstjórnarinnar og
Sambands íslenzkra sveitarfélaga. Hafði sambandið, eins og áður er vitnað til,
skipað nefnd til þess að endurskoða lögin, og lagði hún álit sitt og tillögur fyrir
ársþing sambandsins 1946, en þar komu einnig fram ýmsar athyglisverðar breyt-
ingartillögur til viðbótar, og hefur nefndin tekið allar þessar tillögur til yfir-
vegunar.

Þeir annmarkar á útsvarslöggjöf'inni, sem tíðast hafa komið í ljós á undan-
förnum árum, standa ýmist beinlínis eða óbeinlínis í sambandi við þau ákvæði
laganna, sem taka til heimilisfestu gjaldþegna, - en þau grundvallast að hinu leyt-
inu á lögunum um heimilisfang, svo langt sem þau ná. Er það til marks um óviss-
una, sem ríkir í meðvitund manna um lögfulla heimilisfestu eða lögheimili, með
tilliti til útsvarsskyldu. að á síðustu 15 árum hafa gengið nær 20 hæstaréttardómar
um ágreining sveitarfélaga í þessu efni. Er það ljóst vitni um, að brýn þörf er á að
gera þau ákvæði ákveðnari og ótvíræðari, og leit nefndin á það sem eitt aðal við-
fangsefni sitt að gera þar um tillögur, sem til bóta mættu verða.

Samkvæmt eðli málsins hljóta öll þau ákvæði útsvarslaganna, sem vitna til
heimilisfestu gjaldþegna, að byggjast á og vera í samræmi við lög nr. 95 frá 1936,
um heimilisfang. Tók nefndin sér því fyrir hendur að gaumgæfa sem bezt þá löggjöf,
og komst að raun um, að mjög tilfinnanJegur brestur væri á um, að skilgreining
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þeirra laga á hugtakinu lögheimili væri nægjanlega skýr og tæmandi - og þá sízt
viðvíkjandi heimilisfestu atvinnustofnana, en um það atriði hefur margvíslegur
ágreiningur risið undanfarið, með tilliti til útsvarsskyldu. Þá eru og nokkur fleiri
missmíði á löggjöf þessari.

Jafnframt því, sem nú var sagt um heimilisfangslögin, er þess að geta, að mjög
ófullnægjandi lagaákvæði eru um skrásetningu árlegs manntals í landinu, utan
Reykjavíkur. Með lögum nr. 3 frá 1945, um kirkju- og manntalsbækur, er að vísu
lagt fyrir alla presta í landinu að færa "sálnaregistur" árlega, eftir kirkjusóknum,
en án þess brigður séu bornar á samvizkusemi þeirra í því starfi, þá er víst um, að
ýmsar misfellur eru á þeirri framkvæmd, og hljóta að verða, eins og þeim er í hendur
búið, einkum síðan tilflutningur fólks Í landinu á ýmsum árstímum fór í vöxt. Er
þá oft svo, að þar, sem það átti áður heima, getur enginn gefið óyggjandi vitneskju
um, hvort heimilisfang þess haldist óbreytt eða ekki. Hefur það þráfaldlega leitt
til, að fólk er tekið upp á manntal á tveim stöðum, en hitt mun þó tíðara. að það
sé hvergi talið, enda hafa aðalmanntölin, á 10 ára fresti, leitt í ljós, að veruleg
brögð muni að því, að fólk eigi hvergi skrásett lögheimili.

Nefndin lítur svo á, að með öllu sé óviðunandi, að jafnlauslega og raun er á
sé búið um svo mikilsvarðandi undirstöðuatriði fyrir útsvara- og skattalöggjöf
sem manntals- og heimilisfangsákvæðin eru. ÞÓ það væri ekki innifalið í verkefni
hennar að gera tillögur um endurbætta lagasetningu Í þessu efni, þá taldi hún þessi
málsatriði svo miklu varða í sambandi við útsvarslöggjöfina, að hún hófst handa
í samráði við félagsmálaráðuneytið um að semja frumvarp til laga um heimilisfang
og einnig um skrásetningu árlegs manntals i hverju sveitarfélagi í landinu.

Í bréfum þeim, sem fyrr getur að útsvarslaganefnd Sambands ísl. sveitarfélaga
hefðu borizt og. þessi nefnd fékk til afnota, kemur mjög víða fram, að sveitar-
stjórnirnar æskja ákveðnari fyrirmæla en að þessu hafa verið í lög sett um, eftir
hvaða reglum og með hvaða aðferðum skuli jafna niður útsvörum. Beindust
breytingartillögur nefndar sambandsins, svo og fulltrúaþings þess, einkum að því
að gera um þetta afmörkuð fyrirmæli, þó fleiri athyglisverðar tillögur kæmu þar
og fram. Nú liggja fyrir nefndinni sæmilega greinagóðar upplýsingar frá nær 50
sveitarfélögum um niðurjöfnunaraðferðir og gjaldstiga á hverjum stað. Saman-
burður á þeim leiðir glögglega í ljós, að aðferðir níðurjöfnunarnefndanna eru
næstum svo sundurleitar sem verða má, og þó einkum í sveitahreppunum. Með kaup-
stöðum og hinum stærri kauptúnum gætir að vissu marki meira samræmis - þó
gjaldstigar séu vitanlega mismunandi háir, vegna ólíkra útsvarsþarfa. En að því
leyti sem útsvörin í kaupstöðum hafa verið lögð á rekstur eða viðskiptaveltu, hafa
sveitarstjórnir þar farið mjög sína leiðina hver, eftir geðþótta.
Í umræðum nefndarinnar um þessi málsatriði kom fram, að einn nefndar-

manna - Jón Gauti Pétursson - taldi aðalákvæði núgildandi útsvarslaga um niður-
jöfnunarreglur - þ. e. að jafna skuli niður eftir efnum og ástæðum - allt of óljóst
og ófullnægjandi sem undirstöðufyrirmæli og leiðbeiningu um starfið, enda væri
það arfur frá þeim tíma, er engin almenn framtöl á tekjum og eignum voru gerð í
landinu. Lagði hann til, að skattskrár og skattaframtöl væru beinlínis gerð að
undirstöðu niðurjafnana, en leiðbeiningar gefnar um, hvað meta mætti til ástæðna
gjaldþegns, framar því sem skattframtöl upplýsa. Meiri hluti nefndarinnar féllst
ekki á slíkar breytingar, og kemur því fram minnihlutanefndarálit viðvíkjandi
þessu ákvæði.

Þrátt fyrir ágreining þann innan nefndarinnar, er hér var um getið, er hún á
einu máli um, að meiri samræming um niðurjöfnunarreglur væri æskileg. Gagnvart
umgetnum tillögum nefndar sveitarfélagasambandsins um þau málsatriði höfðu
nefndarmenn þá afstöðu, að þær væru of skorðaðar við sérstök atvinnuskilyrði til
að geta tekizt upp sem gildandi regla fyrir allt landið, enda álitamál, hvort ekki
mundi heppilegt að vinna að samræmingu um álagningaraðferðir í 2-3 flokkskerf-
um, þ. e. fyrir sveitahreppa, kaupstaði og jafnvel kauptún hvað fyrir sig. Í samræmi
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við þetta féllst nefndin it að setja nýtt ákvæði í frumvarpið (sbr. 14. gr.), þar sem
sýslunefndum, að fengnu leyfi ráðherra, er heimilað að setja reglugerðir um niður-
jöfnun útsvara fyrir sitt umdæmi. Má ætla, að Samband ísl. sveitarfélaga mundi vinna
að samræmingu um niðurjöfnunaraðferðir it þeim grundvelli, en annars verður
reynslan að skera úr um það, hvort eða á hvern hátt þessi leið verður notuð, og
þá síðan, hvort bindandi lagafyrirmæli fyrir allt landið eða sérstaka flokka sveitar-
félaga eiga við í þessu efni.

Reynslan um síðastliðna tvo áratugi af skiptingu útsvara milli heimilissveitar
og atvinnusveitar hefur orðið it þá leið, að sú aðferð væri tafsöm og torveld í fram-
kvæmd og reikningsskilum milli hreppa. Þess vegna leggur nefndin til, að frá henni
sé horfið, nema þegar um búferlaflutning er að ræða, og atvinnusveit í þess stað
veittur tiltekinn réttur til álagningar á þá utansveitarmenn, sem verulegar tekjur
hafa þar. Sú nýbreytni fylgir þeirri tillögu, að atvinnusveit hafi heimild til að leggja
þau útsvör á og innheimta á sama ári og teknanna er aflað.

Nefndin ræddi allmikið þá hugmynd, að útsvör af sérstakri starfsemi, sem nær
til landsins alls, svo sem tryggingum, bankarekstri og sparisjóða, siglingum o. Il.,
ef útsvarsskylt yrði, rynnu í sameiginlegan sjóð, eins konar jöfnunarsjóð sveitar-
félaga.

Þótt nefndarmenn virtust aðhyllast þessa hugmynd meira og minna, greindi
svo mikið it um form og efni slíkra tillagna, og svo hitt, hvort tímabært væri að
bera slíkt fram, að bersýnilegt þótti, að nefndin mundi ekki sameinast um að setja
nein slík ákvæði inn í frumvarpið, en nefndarmenn hefðu hins vegar óbundnar
hendur um að bera fram sértíllögur. er að þessu lúta.

Þá gerði nefndin nokkrar breytingartillögur á efnisskipun í lögunum. Er það
hið helzta, að hún flutti tvær fyrstu greinarnar úr II. kafla laganna, sem eingöngu
á að fjalla um útsvars skyldu almennt, aftur í IV. kafla. Þessar tvær greinar eru
um niðurjöfnunarreglur og valdsvið niðurjöfnunarnefnda og eiga því ekki heima
í kaflanum um útsvarsskyldu. en að öllu leyti rökréttara, að þær komi fram þar,
sem rætt er um starfsframkvæmd við niðurjöfnun.

Að öðru leyti vísast hér til umsagnar um einstakar greinar frumvarpsins.

II.
Um einstakar greinar frumvarpsins finnur nefndin ástæðu til að taka fram:

Um 1. gr.
Hér er bætt við þrem orðaskýringum til að losna við málalengingar sjálfum

lagatextanum. Orðalag einnig glöggvað á stöku stað.

Um 2. gr.
Á greininni eru gerðar nokkrar breytingar á orðalagi, en efnisbreyting sú ein,

að lagt er til, að undirbúningur fjárhagsáætlana fyrir sveitarsjóðina fari fram á
sama tíma í hreppum og kaupstöðum, en geti þó orðið með nokkuð einfaldari hætti

hinum fyrrtöldu.
Um 3. gr.

Óbreytt að efni til.
Um 4. gr. (áður 6.-7. gr.).

Að ótöldum orðalagsbreytingum til skýringar eða til útfyllingar er lagt til
að gera þessar breytingar helzt ar á efni greinarinnar (þ. e. um útsvarsskyldu) :

1. Að fyrirmæli um lágmarksupphæð útsvars og um skemmstan búsetutíma í
landinu sem skilyrði fyrir útsvarsskyldu falli niður í þessu sambandi. Fyrra
atriðið virðist þarflaust, en af hinu gat leitt, að innfluttir menn til landsins
gátu dvalið hér meira en ár, áður en hægt var að leggja. á þá útsvar.

2. Að tekið sé upp í lögin um undanþágu fyrir forseta íslands, sem ákveðin er í
sérstökum lögum.
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3. Að ákvæðunum um undanþágu sendimanna ríkisins, sem utanlands dvelja, sé
breytt þannig, að þau taki til viðkomandi starfsmanna ríkisins í sendisveitun-
um, og þó þeirra einna, er laun taka samkvæmt lögum nr. 60 frá 1945 (þ. e.
launalögunum) .

4. Að undanþága sjóða, stofnana og félaga frá útsvarsskyldu samkvæmt sérstök-
um lögum sé afmörkuð við aðaltilgang þeirra og starfssvið. Má það vera aug-
ljóst, að löggjafinn hefur ekki ætlazt til, að slík hlunnindi næðu til þess, ef
viðkomandi ræki ábatavænlega atvinnu, sem óháð og óskyld væri því starfs-
sviði, sem undanþágan miðast við.

5. Að ný og sérstök fyrirmæli séu sett um, hvenær útsvarsskylda félaga, dánarbúa
og þeirra manna, er flytjast að og frá landinu, hefst og hvenær hún fellur
niður, svo og um ábyrgð á greiðslu slíkra útsvara. Vöntun slíkra ákvæða í
útsvarslögin hefur leitt til réttaróvissu undanfarið og alloft valdið ágreiningi.

(t Að undir tilteknum skilyrðum megi leggja ritsvörin á gjaldþegn á sama ári og
tekna er aflað eða unnar álögustofn útsvars kemur fram (þ. e. gjaldársútsvar).
Sams konar ákvæði koma fram í lögum nr. 96 frá 1946, um skatt- og útsvars-
greiðslu útlendinga, en nefndin telur rétt, að lögin veiti aðstöðu til að beita þess-
ari aðferð undir fleiri skilyrðum, eins og fram kemur í öðrum tillögum hennar.

7. Að skilyrði fyrir dvalartíma heimilisfastra manna erlendis, sem útsvars skyldir
verða hér, sé fært niður úr 3 mán. í einn mánuð, og sé þó ekki bundið við þann
Iágmarkstíma, ef tekjur aðila á dvalartíma hans hér ná 3 þús. kr. upphæð. Er
þetta einnig i samsvörun við lóg nr. 96 frá 194G. Jafnframt er lagt til, að ýmis
önnur ákvæði, er snerta útsvarsskyldu sömu aðila, séu færð út og nákvæmar
tiltekin, og byggist það á framkominni reynslu í þessu tilliti.
Ágreiningur kom fram Í nefndinni um ákvæði viðvíkjandi útsvarsskyldu sam-

vinnufélaga, sbr. 4. gr. A. II. 2. Var sú breyting gerð á þeim lið, að niðurjöfnunar-
nefndir ákvæðu útsvarsskyldan arð slíkra félaga, í stað skattanefnda áður. Hafa
einstakir nefndarmenn óbundnar hendur gagnvart. þeirri breytingu og liðnum í
heild sinni.

Um 5.-6. gr. (áður 8.-9. gr.).
Hér er um margháttaðar breytingar að ræða, bæði að efni og orðalagi. Hefur

þegar í hinni almennu greinargerð verið drepið á ýmsa annmarka á gildandi lög-
gjöf um þessi atriði, svo sem ófullnægjandi fyrirmæli um heimilisfang og árekstra í
sambandi við skiptingu útsvara. Miða tillögur nefndarinnar sérstaklega að því að
bæta úr þessu, svo og að tilgreina betur ýmis þau atriði og ákvæði, sem leiðir af
breyttum atvinnuháttum í landinu.

Þessar eru helztu breytingartillögur nefndarinnar:
1. Að skerpt séu ákvæðin um óyggjandi heimildir fyrir lögheimili gjaldþegna í

sambandi við álagningu, en þó séð fyrir því, að á þá sé lagt skilyrðisbundið
útsvar í dvalarsveit þeirra, ef vafi leikur á um þeirra rétta lögheimili. Ákvæði
núgildandi laga um, að menn geti átt lögheimili it tveimur stöðum, falli að
sjálfsögðu niður.

2. Að skipting útsvara milli heimilissveitar og atvinnusveitar falli niður, nema
þegar um búferlaskipti er að ræða, en atvinnusveit öðlist sjálfstæðan álagn-
ingarrétt. innan ákveðinna takmarka, á þá, sem þar reka eða stunda atvinnu
eða dvelja þar, svo útsvarsskyldir verði.

Þessu til skýringar vill nefndin taka fram:'
a. Til tryggingar því, að atvinnu sveit fari ekki á mis við eðlilega hlutdeild
í útsvari ýmissa atvinnufyrirtækja, er hafa rekstraraöstööu eða viðskipti
innan takmarka hennar, án þess að hafa þar heimilisfestu, ber nefndin
fram nokkur nýmæli, einkum varðandi viðleguskip og veiðiskip (sbr. 5.-6.
tölul. 5. gr. og að nokkru leyti!. tölul.). Jafnframt er það tillaga nefndar-
innar (sbr. 6. gr.), að útsvör samkv. þessum töluliðum séu tiltekið hundraða-
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gjald af ákveðnum liðum i rekstri gjaldþegna. Má til sanns vegar færa, að hér
sé að formi til fremur um skatt en útsvar að ræða, en tillögur nefndarinnar
um viðmiðun þessara útsvara lúta að því annars vegar að afstýra misbeit-
ingu af hálfu atvinnu sveitar og hins vegar að gera álagninguna vafninga-
minni og fljótvirkari, þar eð nefndin leggur jafnframt til, að útsvör þessi
geti orðið lögð á og innheimt á gjaldárinu.

b. Í samsvörun við núgildandi lagaákvæði er tillaga nefndarinnar. að útsvars-
réttur atvinnu sveitar á þá, sem þar stunda atvinnu, komi ekki til greina,
nema tekjur aðila þar nái töluverört upphæð. og taki aðeins til ákveðins
hlutfalls af tekjunum, þó þær nái settu lágmarki, - en aftur á móti sé heim-
ilað að láta stighækkun útsvarsins miðast við heildartekjur aðila, sem at-
vinnusveit verður sennilega oft að gera áætlun um, ef þeirra er ekki allra
að leita í hennar umdæmi. -- Í núgildandi lögum (sbr. 9. gr., 2.-3. tölul.)
er lágmark tekna, sem útsvarsskipting til atvinnusveitar getur náð til, 3000
kr. í almennri atvinnu og 5000 kr. hjá skráðum sjómönnum, hvort tveggja
að viðbættri verðlagsuppbót. Enn fremur er þar svo til tekið (sbr. 10. gr.),
að heimilissveit skuli aldrei fá minna en !j3 hluta af álögðu útsvari, Að sjálf-
sögðu eru allar þessar tölur álitamál, því enga sjálfgerða undirstöðu er að
finna, er segi ákveðið til um, hvar mörkin eigi að liggja.

Meiri hluti nefndarinnar (A. Bj., I. J. og J. G. P.) er þeirrar skoðunar,
að auka beri hlutdeild heimilissveitar frá því, sem verið hefur, þar sem
álagningarrétturinn skiptist. Fyrst og fremst sýnir framkomin reynsla, að
ýmsum hreppum hefur blætt meira en nokkru hófi gegnir og þeir fá undir
risið vegna útsvarsskiptingar undanfarið. Eru þess jafnvel dæmi, að hreppar
hafi orðið að greiða til annarra hreppa 1;4-% þeirrar upphæðar, sem niður
var jafnað. Í annan stað hafa með tryggingalögunum, skólalöggjöfinni o. fl.
lögum lagzt nýjar og í heild sinni mjög auknar kvaðir og ábyrgðir á heimilis-
sveit gagnvart þeim, sem þar eiga heima. Meiri hluti nefndarinnar leggur því
til, að grunntala lágmarkstekna. sem álagning í atvinnusveit nái til, verði
1000 kr. hærri í hvorum flokki en það takmark, sem réttur til útsvarsskipt-
ingar náði til áður. Nemur slík hækkun þó ekki nema broti af þeirri almennu
grunnlaunahækkun. sem orðið hefur í landinu á undanförnum árum, Enn
fremur er lagt til, að útsvar atvinnusveitar nái aldrei nema til % hluta
þeirra tekna, sem gjaldþegn hefur aflað þar, en tilsvarandi hlutfall í gild-
andi lögum er % hlutar.

Einn nefndarmanna, Jón Gauti Pétursson, tekur fram, að hann telur
hæfilegt og sanngjarnt, að hlutfall þetta væri helmingur tekna, þótt hann,
til að kljúfa ekki nefndina um þetta atriði, hafi gengið til samkomulags um
þá hlutfallstölu. sem hér er greind.

Í þessu sambandi er rétt að vekja athygli á, að atvinnusveit mun aftur
á móti hafa töluvert aukna hagsmuni af ákvæðum 5.-6. tölul. 5. gr., því
hingað til hefur reynzt torvelt fyri!' atvinnusveit að ná verulegum útsvarstekj-
um af slíkri starfsemi.

Til skýringar framkvæmd álagningar samkv. 7. tölul. 5. gr. skulu tilfærð
svofelld dæmi:

A. Útsvar í atvinnusveit :
Brúttótekjur í atvinnusveit .
Brúttótekjur í heimilissveit .

kr. 15000.00
10000.00

kr. 25000.00
Hér frá lögleyfður frádráttur 1000.00

Álagningarbærar tekjur kr. 2400(}.00
Gjaldstigaútsvar á þær (miðað við einhleypan mann) 3000.00
Af þvi ber sveitinni réttur til 1%5 X % = %5 hluta 1080.00
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B. Útsvar í heimilissveit:
Álagningarbærar tekjur samkvæmt ofanrituðu .
Gjaldstigaútsvar á þær (miðað við einhleypan ) .
Af því ber sveitinni réttur til 1%5 hluta .

kr. 24000.00
2400.00
1536.00

e. Eins og um VHr getið í hinni almennu greinargerð, hefur margháttaður
ágreiningur risið undanfarið um útsvarsálögurett á atvinnustofnanir, er
svo háttar til um, að þær hafa ýmist atvinnustöðvar, reikningshald, birgða-
geymslu eða útsölu á öðrum stað en þær eða útibú frá þeim eru skrásettar
til heimilis. Ákvæði núgildandi laga í þessu tilliti eru bæði reikul og ófull-
nægjandi, enda eru þær ástæður, sem nú var lýst, aðallega komnar fram
síðan útsvarslöggjöfin var síðast tekin til verulegrar endurskoðunar. - Til
þess að koma samræmdu skipulagi á þennan þátt álagningarinnar leggur
nefndin til (sbr. 8. tölul. 5. gr.), að atvinnusveit fái sjálfstæðan álagningar-
rétt í þessu tilliti, takmarkaðan við tiltekinn hundraðshluta útsvarsbærra
tekna gjaldþegna. Er þetta að nokkru sniðið eftir norskum lagafyrirmælum,
sem talið er að gefið hafi góða raun og slitið áður gengnum deilum um
álöguréttinn.

Játa verður, að tillögur nefndarinnar um hlutdeild atvinnusveitar í út-
·svarsbærum tekjum gjaldþegns samkv. 8. tölul. byggjast ekki á neinum
útreikningi, enda er reikningsleg undirstaða fyrir slíku vandfundin eða
naumast til. En nefndin er á einu máli um, að meginhluti álagningarrétt-
arins eigi að vera þar, sem fastar atvinnustöðvar og framleiðsla fyrir-
tækis er.

a. Ákvæði 6. gr. Irv., sem hafa að nokkru verið gerð að umtalsefni samhliða
5. gr., bera í sér nýmæli, annars vegar um það, að um vissa þætti útsvara í
atvinnu sveit gildi ekki venjulegar niðurjöfnunarreglur, heldur sé tiltekið
hundraðsgjald af framleiðslu eða viðskiptum, og hins vegar að þau megi leggja
á og innheimta á sama ári og atvinnan fer fram, og er það jafnt til hægðar-
auka og öryggis fyrir atvinnusveit.

Rétt þótti að hafa hámark hundráðsgjaldsins mismunandi eftir álögustofn-
unum. Ekki vildi nefndin leggja til, að það væri hærra en í frumvarpinu stend-
ur, nema sérstakt leyfi yfirvalda kæmi til. Er þess að gæta, að það mundi nær
ávallt notað í hámarki, og þar sem það fellur á án tillits til rekstrarafkomu,
má það alls ekki vera hátt.

Að sjálfsögðu verða útsvör samkv. þessum tölul. að koma að meira eða
minna leyti til frádráttar álögðum útsvörum aðila í heimilissveit þeirra. Þar
sem útsvör þessi mega að verulegu leyti skoðast sem aðstöðugjald til atvinnu-
sveitar, kemur fullur frádráttur varla til greina, enda gæti það, í vissum föllum,
leitt til þess, að heimilissveitarútsvar þurrkaði st alveg út. Verður reynslan að
skera úr um það, hvort setja þarf skorðaðri fyrirmæli til heimilissveitar um
framkvæmd þessa atriðis en nefndin legglll' til.
Minni hluti nefndarinnar, Gunnar Viðar, ber fram breytingartillögu við 7. tölul.

5. gr., og mun gera grein fyrir þeirri afstöðu sinni í sérstöku áliti.

Um 7. og 8. gr.
Ákvæði greina þessara um skiptingu útsvara vegna búferlaflutnings eru mjog

hin sömu og núgildandi lög tiltaka um sama efni. Þó er hert it. og aukin nokkuð fyrir-
mæli til þeirrar sveitar, er kröfu gerir til útsvarsskiptingar, um að leggja yfir-
skattanefnd ýtarleg gögn í hendur til að hyggja skiptinguna ú, Þá er og gerð ríkari
skylda heimilissveitar, sem útsvar leggur á, er til skipta kemur, að innheimta út-
svarið, enda fái hún 10% af innheimtr-i útsvarsupphæð. úður en til skipta kemur,
fyrir álagningu og innheimtu.
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Um 9. og 10. gr.
Efni greina þessara má teljast óbreytt frá því, sem er í 16. og 17. gr. núgildandi

útsvarslaga. ÞÓ leggur nefndin til, að sveitarstjórn, sem skipuð er 5 mönnum eða
fleirum, sé heimilt að fela færri mönnum úr sínum hópi niður jöfnunar starfið, og
sýnist sú heimild vera áhættulaus. Heimild til þóknunar fyrir starfið er rýmkuð
nokkuð og að öllu lagt á vald sveitarstjórnar, hvort notuð sé, enda virðist óþarft og
óviðeigandi, að sýslunefnd hafi á hendi fjárforráð sveitarsjóðanna i þessu tilliti.

Um 11. og 12. gr. (áður 5. og 18. gr.)
Hér er nokkrum efnisatriðum bætt inn, og eru þessi helzt:

1. Skattanefndum gert að skyldu að afhenda niðurjöfnunarnefndum, til afnota
við starf þeirra, skattaframtöl og skattskrá umdæmisins.

2. Niðurjöfnunarnefndum veitt heimild til að krefja hvern þann, sem sjálfstæða
atvinnu rekur, um nákvæm reikningsskil viðvíkjandi rekstri hans. Séu upplýs-
ingar frá þeim, hvort heldur er í skattaframtali eða sérstökum svörum til nefnd-
arinnar, ófullnægjandi eða tortryggilegar að hennar dómi, hafi hún heimild til
að áætla gjaldþegni eignir og tekjur eftir beztu vitund.

3. Látið sé varða missi á kærurétti yfir útsvari, ef framtölum þeirra gjaldþegna.
sem bókhaldsskyldir eru að lögum, fylgja ekki greinilega færðir efnahags- og
rekstrarreikningar.
Hér er niðurjöfnunarnefndum lagt allmikið aukið vald í hendur. Reynslan

hefur sýnt, að þær standa oft máttlausar gagnvart tortryggilegum upplýsingum af
gjaldþegna hálfu, og var þvi full þörf á að bæta aðstöðu þeirra. 1 aðalatriðum er
þeim með tillögum nefndarinnar veittur sams konar. réttur og skattanefndum i
þessu tilliti.

Um 13. gr.
t sambandi við tillögu nefndarinnar um, að bókhaldsskyldir gjaldþegnar missi

rétt til kæru yfir útsvari, ef greinilega færðir efnahags- og rekstrarreikningar fylgja
ekki framtölum þeirra, vekur hún athygli á, að full þörf væri á, að lagaákvæðin um
bókhaldsskyldu næðu í framkvæmdinni til fleiri gjaldþegna og væru víðtækari.

Meiri hluti nefndarinnar er sammála um, að grundvöllur niðurjöfnunar verði
eftir efnum og ástæðum, eins og verið hefur, enda tilvera niðurjöfnunarnefnda í
núverandi formi úr gildi fallin, ef þessum grundvelli væri breytt.

Það hefur um nokkurt skeið verið viðtekin regla að leggja útsvar á að nokkru
leyti í hlutfalli við rekstur gjaldþegns, án þess að það væri beinlínis tekið fram i
lögum. Til þess að forðast árekstra vegna þessa, er talið rétt að lögfesta það hér,
án þess þó að skerða aðalregluna um vald -niðurjöfnunarnefnda.

Minni hluti nefndarinnar i þessu efni, Jón Gauti Pétursson, leggur til, að grein
þessari sé breytt mjög verulega, og ber því fram sérstaka tillögu ásamt greinar-
gerð fyrir sérstöðu sinni.

Um 14. gr. (ný grein).
Hér er um algert nýmæli að ræða, og vísast að nokkru til hinnar almennu

greinargerðar nefndarinnar um þetta efni. Ákvæðin um undirbúning og setningu
samþykkta samkv. þessari grein eru sniðin eftir fyrirmælum um aðrar sambæri-
legar samþykktarheimildir, og virðist því megi vel hlíta.
í töluliðum greinarinnar er lagður ranuni um það, hvað megi taka upp í slíka

samþykkt. Nefndin vill ætla, að þar sé hvergi farið út fyrir anda og tilgang útsvars-
laganna, en hitt má vera, að þar gætu fleiri málsatriði komið til greina.

Um 15.-16. gr. (áður 19.-20. gr.)
Óbreyttar að öðru leyti en þVÍ, að niður er felld lokamálsgrein 20. ge um að hjón,

foreldrar eða börn megi ekki sitja saman í niðurjöfnunarnefnd. Er hvort tveggja,
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að ekki blasir við, hver hætta mundi af sliku stafa, og svo hitt, að ekki er sýnilegt,
hvernig því mætti afstýra, að lögleg kosning gæti fallið þannig, enda brestur alveg
ákvæði i núgildandi útsvarslög um, hver ætti að víkja sæti, ef svo bæri undir.

Um 17. gr. (áður 21. gr.).
Óbreytt að öðru en því, að felldur er niður íhlutunarréttur sýslunefnda um,

hvenær niðurjöfnun útsvara fari fram í hreppum.

Um 18. gr. (áður 22. gr.).
Óbreytt, nema felld er niður tilkynningarskylda til kæranda um fyrirhugaða

hækkun á útsvari hans, þó kært hafi til lækkunar.

Um 19. gr. (áður 23. gr.).
Hér er bætt inn ákvæðum um, að yfirskattanefnd sé skylt að senda viðkomandi

niðurjöfnunarnefnd, i tæka tíð áður úrskurður gengur, tilkynningu um, frá hverj-
um kæra hefur borizt, svo hún geti haft aðstöðu til málsvarnar. Jafnframt er lagt
fyrir niðurjöfnunarnefnd, sem er málsaðili um útsvarskæru, að senda yfirskatta-
nefnd öll þau gögn, er hún kann að krefja um og málið varða.

Óbreyttar.
Um 20. og 21. gr. (áður 24. og 26. gr.).

Um 22. gr. (áður 25. gr.).
Nefndin leggur hér til, að aukaniðurjöfnun geti farið fram hvenær sem er á

árinu, enda sýnir reynsla, að atvik geta krafizt þess. Töluliðirnir skýra sig sjálfir
með tilvísunum i fyrri frumvarpsgreinar .

Um 23. gr. (áður 27. gr.).
Hér er um þá eina efnisbreytingu að ræða, að fyrri gjalddagi útsvara er settur

næsta virkan dag eftir birtingu útsvarsskrár. Er lagt til, að þetta ákvæði nái jafnt
til hreppa og kaupstaða, en á því hefur verið nokkur skilsmunur,

Um 24. gr. (áður 28. gr.).
Hér er lagt til að orða nokkru skýrar og víðtækar niðurlagsmálsgreinina, er

snertir viðurlög við þvi, ef greiðslufall verður á útsvari eða útsvarshluta.

Um 25. gr. (áður 29. gr.).
Hér er lagt til að bæta við staflið h. ákvæði um skyldu kaupgreiðanda til að

tilkynna niðurjöfnunarnefndum strax og utansveitarmaður ræðst til vinnu hjá hon-
um. Að öðru leyti er greinin óbreytt.

Óbreyttar.
Um 26.-27. gr. (áður 30.-31. gr.).

Um 28. gr. (áður 32. gr.).
Hér er bætt við fyrirmælum, er leiðir beinlínis af upptöku nýrra ákvæða í öðr-

um greinum laganna um gjaldársútsvör. Virðist óhjákvæmilegt að setja tilteknar
reglur, er kaupgreiðendur slíkra gjaldþegna mættu beita við að halda eftir af vinnu-
launum þeirra, til tryggingar útsvarsgreiðslu. sem ft kynni að falla. Er þetta í sam-
svörun við ákvæði laga nr. 96 9. des. 1946, um skatt- og útsvarsgreiðslu útlend-
inga, enda hefur nefndin og að öðru leyti fellt útsvarsákvæði þeirra laga inn í
þetta frumvarp.

Óbreyttar.
Um 29.-30. gr. (áður 33. og 34. gr.).
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Um 31. gr.
Hér er fært Í sérstaka grein niðurlagsákvæði 5. gr. núgildandi laga um hækkun

tilgreindra fjárhæða samkvæmt vísitölu kauplagsnefndar II hverjum tíma.

Um 32. gr.
Þarf ekki skýringa.

Um ákvæði til bráðabirgða.
Hér er orðalag núgildandi laga einungis fært í það horf, að ákvæðið fellur

sjálfkrafa úr gildi án lagabreytingar, ef lagafyrirmæli þau, er það miðast við, eru
afnumin.

Reykjavík, 4. des. 1947.

Adolf Björnsson. Ingólfur Jónsson.

Með skírskotun til minnihlutanefndarálita :

Gunnar Viðar. .JÓn Gauti Pétursson,

l<'ylgiskjal I.

Breytingartillögur
við frv. til laga um útsvör,

frá minni hluta útsvarslaganefndar, Jóni Gauta Péturssyni.

Við 4. gr. Liðurinn A. II. 2. orðist þannig:
Samvinnufélög. Þau greiða útsvar af arði síðasta útsvarsárs. sem leiðir af

skiptum þeirra við utanfélagsmenn. eftir sömu reglum og kaupmenn á staðnum.
Skattanefnd ákveður arð þennan, enda láti félagið fylgja skattframtali sínu glögga
skýrslu um skipti sín við utanfélagsmenn á árinu og ágóða af þeim. Ella áætlar
skattanefnd arð af viðskiptum þessum, og byggist útsvarið á því. Úrskurði skatta-
nefndar má skjóta til yfirskattanefndar og ríkisskattanefndar, eftir sömu reglum
og gilda um áfrýjun útsvara, hvort heldur er sérstökum eða ásamt kæru yfir út-
svari því, sem lagt hefur verið á arð af þessum viðskiptum.

Við ut gr. Greinin orðist svo:
Niðurjöfnunarnefnd hverri er skylt við niðurjöfnun útsvara að beita innbyrðis

samræmdum reglum, sem lagðar séu innan þeirra takmarka, sem lög þessi eða
staðfestar samþykktir á þeirra grundvelli nánar setja.

Við aðalniðurjöfnun útsvara skulu framtöl tekna og eigna gjaldþegns til skatt>;
fyrir um liðið ár vera aðalundirstaða útsvarsálagningar, en til ástæðna gjaldþegns.
sem áhrif hafi á útsvarsupphæð hans, skal meta það, sem ekki kemur tölulega
fram í skattaframtölum, en snertir eigi að siður hag hans og afkomu. Kemur þar
meðal annars til greina: vanheilsa, að því leyti sem kostnaður hennar vegna hefur
eigi komið til frádráttar i framtali, óhöpp og tjón, sem hagað hafa afkomu gjald-
þegns meira en tekjuskerðing og eignarýrnun sýna, sérstakur menningarkostnaður
barna áframfærslualdri o. s. frv. A hinn bóginn höpp og hagsmunir, sem ekki er
skylt að telja fram til skatts (t. d. af eignahreyfingum), uppgripatekjur með lítilli
fyrirhöfn og áhættu, atvinnurekstraraðstaða. betri en almennt gerist, og þá eink-
um, ef gildi hennar hefur aukizt vegna almennra athafna o. s. frv. Astæður slíkar
skal niðurjöfnunarnefnd meta í tölulegar upphæðir, áður en til álagningar kemur,
til viðbótar eða frádráttar því, sem fram hefur komið á skattskrá. Þá skal og beita
ákveðnum reglum um frádrátt fyrir ómegð og öðrum framfærsluþunga gjaldþegns.

23



Þegar um gjaldársútsvar er að ræða, skal útsvar miða við þær tekjur, sem
gjaldþegn hefur aflað sér á því ári, og þá aðra álögustofna, er lög þessi heimila til
undirstöðu gjaldársútsvari, enda sé ekki á þetta lagt á næsta ári.

Nú er útsvarsþungi í sveitarfélagi meiri en svo, að hóflegt þyki að jafna gjöld-
um niður einvörðungu í hlutfalli við framtaldar og metnar tekjur og eignir, og
skal þá niðurjöfnunarnefnd taka ákvarðanir um, eftir hvaða reglum niðurjöfnun
leggst á aðra álögustofna, innan þessara takmarka:
A. A brúttótekjur af atvinnurekstri ekki yfir 1%, og þó því aðeins svo hátt gjald,

að ekki hafi orðið halli á rekstrinum á útsvarsárinu.
B. A vörusölu i heildverzlunum, almennum smásöluverzlunum svo og matvöru-

verzlunum allt að 1%. A vörusölu i sérverzlunum allt að 2%.

Greinargerð.
Eins og minnihlutatillögnr þær, sem hér birtast, bera með sér, hef ég ekki getað

orðið meðnefndarmönnum mínum sammála um einstök atriði útsvarslöggjafar-
innar og tel því rétt að gera nokkra grein fyrir þeim ágreiningi.

Með þeirri afgreiðslu, sem í nefndar áliti nu er gerð á 4. gr. frv., liðnum A.
II. 2, er svo fyrir lagt, að niðurjöfnunarnefndir ákveði arð þann, sem samvinnu-
félög hafi af viðskiptum við utanfélagsmenn og útsvar leggst á, en samkv. núgild-
andi lögum er sú ákvörðun á valdi viðkomandi skattanefnda. Tillaga mín er sú, að
þetta standi óbreytt í lögunum. Færi ég þau rök til, að eðlilegast sé, að skattanefndir
búi þetta atriði sem önnur, er til skattaframtals heyra, í hendur niðurjöfnunar-
nefndum. Í annan stað er því minni ástæða til að gera þessa breytingu nú, að i
öðrum greinum frv. er lagt til, að aðstaða niðurjöfnunarnefnda til að krefjast
skýrslna og upplýsinga út af ófullnægjandi eða tortryggilegum framtalsliðum sé
verulega bætt, og getur það vitanlega komið að haldi um þetta. Þá má minna á. að
í gildandi ákvæðum um þetta atriði svo og í tillögu minni er niðurjöfnunarnefnd-
um tryggður skýlaus málskotsréttur út af gerðum skattanefnda í þessu efni.

Sérstaða mín með tilliti til 13. gr. frv. byggist á því, að ég tel ákvæði núgildandi
útsvarslaga um, að útsvör skuli leggja á "eftir efnum og ástæðum", allt of óákvörðuð
og afslepp til að vera einu undirstöðufyrirmælin um álagningu. Orðalag þessa
ákvæðis mun vera jafngamalt sveitarstjórnarlögunum frá 1872, en þá og lengi síðan
tóku þau einnig til álagningar útsvara. Um þessar mundir og allt til 1921. að lög um
tekjuskatt og eignarskatt voru sett. höfðu sveitarstjórnir engar skýrslur að byggja
álagningu á, sambærilegar við það, sem skattskrár og skattframtöl hafa verið síðan.
Var því eðlilegt, meðan svo stóð, að þeim væru ekki sett nein afmörkuð fyrirmæli
um niðurjöfnunarreglur, enda voru útsvör yfirleitt litilfjörlegar upphæðir á þeim
dögum og atvinna og viðskiptalíf fábreytt.

Þegar sérstök útsvarslöggjöf var sett 1926, virtist liggja beinast við að gera þá
þegar þau tengsl milli skatta- og útsvarslöggjafar, að skattaframtalið yrði aðalundir-
staða útsvars álagningar. þvi fór þó fjarri, að svo væri gert, því að orðalag á fyrir-
mælum 4. gr. núgildandi útsvarslaga .- sem telja má óbreytt frá 1926 - bendir
helzt til þess, að niðurjöfnunarnefndir eigi að gera sjálfstætt mat á eignum og tekj-
um gjaldþegna. A framtöl og skattskrá er ekkert minnzt í því sambandi og því að
sönnu ekkert bann lagt á að hafa þær heimildir til hliðsjónar, en heldur engan
veginn gert ráð fyrir, að þær skapi hinn tölulega grundvöll álagningarinnar .

.Jafnvel þótt ætla megi, að á síðari árum hafi þorri niðurjöfnunarnefnda í land-
inu, þrátt fyrir tilgreind fyrirmæli 4. gr., notað skattframtöl - endurskoðuð og
leiðrétt eftir föngum - sem aðalundirstöðu við niðurjöfnun útsvara, virðist nú
liggja beinast við, að löggjöfin beinlinis mæli fyrir, að svo skuli gert. Allar nágranna-
þjóðir okkar hafa smám saman hneigzt að því í löggjöf sinni um sveitar skatta að
setja þeim skorður, bæði um heildarþunga þeirra og álagningarreglur. Hér á landi
CI' ekki nema um tímabundinn hemil að ræða gegn þvi, að útsvör í einni sveit hækki
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svo sem verkast vill, og um niðurjöfnunaraðferðir eru engin fyrirmæli. Sá marg-
breytileiki, sem viðgengizt hefur í framkvæmd niðurjöfnunarstarfa hér á landi,
veldur því, að tilgangslitið mundi að setja um þetta mjög skorðaðar reglur í einu
vetfangi. En það, sem helzt mundi búa í haginn fyrir farsæla framkvæmd og gagn
slíkra ákvæða, væri annars vegar að leggja fyrir niðurjöfnunarnefndir að hafa
skattframtölin að aðalundirstöðu i starfi sínu, eins og lagt er til í brtt. við 13. gr. að
framan, og hins vegar að stuðla að framkvæmd ákvæða 14. gr. frv., sem heimilar
að gera sýslusamþykktir um niðurjöfnunarstarfið.

Enda þótt hér sé talað um skattskrár og skattframtöl sem aðalundirstöðu út-
svarsálagningar. er víst um, að ýmsar ástæður gjaldþegna, sem sanngjarnt er og
tilhlýðilegt, að hafi áhrif á útsvarsupphæð þeirra, koma ekki fram á skattfram-
tölum. Í núgildandi lögum eru því mjög óljós takmörk sett, hvað telja megi til
"ástæðna" í þessu sambandi, enda er hugtakið æði teygjanlegt. Afleiðingin hefur
orðið Síl, að niðurjöfnunarnefndir hafa lagt í þetta sinn skilninginn hver eftir geð-
þótta og sótt á að heimfæra undir "ástæður" hvers konar tilvik í atvinnu og við-
skiptalífi, sem þeim hefur þótt henta að gera að útsvarsálögustofni. 1 því sambandi
er sérstök ástæða til að minna á, að samkv. gildandi lögum hefur engin niðurjöfn-
unarnefnd heimild til að leggja útsvar á í hlutfalli við viðskiptaveltu eða rekstrar-
tekjur. ÞÓ er slíkri útsvarsálagningu beitt í flestum kauptúnum landsins, með þeim
rökstuðningi, að verið sé að leggja á "ástæður" verzlunarrekanda. Ástæður þeirra
í þessu sambandi eru þær, að þeir munu yfirleitt geta velt þessu gjaldi yfir á vöru-
verðið, og með því á herðar almennings, og er þá komið alllangt frá tilgangi lag-
anna um álagningu eftir efnum og ástæðum. Um útsvör á rekstrartekjur getur gegnt
líku máli, þó að yfir flutningurinn á almenning fari þar ekki jafnbeina leið.

Í tillögugreininni að framan er gerð tilraun til að setja því ákveðnari takmörk
en áður, hvað til greina geti komið sem ástæður gjaldþegna við útsvarsálagningu.
Hins vegar er þvi ekki að neita, að í sumum sveitarfélögum er útsvarsþungi það
mikill, miðað við tekjur og efnahag, að leyfa verður, sem illa nauðsyn, að beita
veltu- og rekstrarútsvörunum, en þá innan ákveðinna takmarka. t því sambandi
verður að hafa hugfast, að þar, sem á annað borð er hægt að velta slíku útsvari
yfir á almenning í vöruverðiaginu, fellur það jöfnum höndum á þá viðskiptamenn,
sem búa utan verzlunarstaðarins og njóta því hvorki beint né óbeint þeirra tekna,
sem þar eru innheimtar með þessari aðferð. því fremur ber nauðsyn til að halda
slíkri álagningaraðferð við hófleg takmörk.

:Fylgiskjal II.
Breytingartillaga

við frv. til laga um útsvör,

frá minni hluta útsvarslaganefndar, Gunnari Viðar.

Við 5. gr. tölulið 7:
t fyrstu setningu 1. mgr. ,,4000 kr." verði: 2000 kr.
Í annarri setningu 1. mgr. ,,6000 kr." verði: 3000 kr.
f fyrstu setningu 2. málsgr. ,,% hlutar" verði: 2/'1 hlutar.

Greinargerð.
Viðvíkjandi ákvæðum 5. gr. 7. tölul. vill minni hlutinn, Gunnar Viðar, láta

þess getið, að hann er ósammála meiri hluta nefndarinnar, bæði viðvíkjandi hlut-
falli því, er atvinnusveitinni ber af útsvörunum, og þó sérstaklega að því er snertir
lágmarkstekjuupphæðir þær í atvinnusveit, sem krafizt er til þess að álagning þar
sé leyfileg. Er í báðum þessum atriðum um að ræða breytingu i tillögum meiri
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hlutans frá því, sem verið hefur, hlutfallið er lækkað úr % í %, en grunntala álagn ..
ingarbærra tekna er hækkuð úr 3000 eða 500(}upp í 4000 eða 6000, eftir því hvort
um menn vinnandi í landi eða sjómenn er að ræða. Um hlutfallið er það að segja,
að þótt röksemdafærsla meiri hlutans hafi þar við nokkuð að styðjast, er hins ekki
getið, að frá því að útsvarslögin voru sett hafa orðið miklar breytingar á ákvæð-
unum um sveitfesti, sem gert hafa það að verkum, að fátækraframfæri er að mestu
leyti létt af heimilissveit sem slíkri. Auk þess er heimilissveit eða lögheimili í
fjölda tilfella notað sem skálkaskjól, þegar útsvarsþungi er meiri í atvinnu sveit en
heimilissveit, og er varla hægt að vænta þess, að hin nýju lagaákvæði, sem nefndin
ber fram um þau mál, geti valdið neinum verulegum breytingum í því efni. Vill
því minni hlutinn leggja til, að þessu hlutfalli verði haldið óbreyttu.

Um álagningarbærar lágmarkstekjur vill minni hlutinn hins vegar taka það
fram, að hann telur, að þær reglur hafi upprunalega aðallega verið settar til að
forðast málarekstur milli sveita, og þau óþægindi og vafninga, sem skiptingu
útsvara fylgja, nema um verulegar upphæðir væri að ræða, því að í sjálfu sér
verður ekki um neinn eðlismismun að ræða á innbyrðis rétti atvinnusveitar og
heimilissveitar við það, að tekjur í atvinnu sveit nái ákveðinni upphæð. Nú er i
þessu frumvarpi lagt til, að sú breyting verði upp tekin í þessum föllum, sem hér
er um að ræða, að atvinnu sveit leggi sinn útsvarshluta beint á, í stað þess að krefj-
ast skiptingar frá beimilissveit. Er þá ástæðan fyrir lágmarkstekjum í þessu tilliti
að mestu niður fallin, þó að hins vegar sé óskemmtilegt og illframkvæmanlegt að
eltast við mjög smáar upphæðir. Þá vill minni hlutinn og benda á, að því hærra sem
tekjulágmarkið er sett, þess hættara er við, þar sem útsvarsþungi er meiri í atvinnn-
sveit, að gjaldendur reyni að vinna aðeins upp að lágmarkinu, án þess að ná því,
en flytji sig síðan um set, eins og reynslan var með útlendinga hér, áður en dvalar-
tími þeirra hér sem skilyrði fyrir útsvarsskyldu var styttur með lögum nr. 96 9. des.
1946. Vill því minni hlutinn leggja til, að nefndar lágmarksupphæðir verði lækk-
aðar niður í 2000 kr. fyrir þá, sem vinna i landi, en 3000 kr. fyrir sjómenn.

Gagnvart sérákvæðum frumvarpsins um samvinnufélög vill sami minni hluti,
Gunnar Viðar, taka það fram, að hann álítur, að þeim eigi að breyta meira en gert
hefur verið. Þar sem lögin um tekju- og eignarskatt eru einnig í almennri endur-
skoðun, vill hann þó eigi bera fram breytingartillögur að sinni, þar sem slíkum
tillögum má koma á framfæri í sambandi við endurskoðun nefndra laga.

26


