
Ed. 460. Breytíngartilldaur [125. mál]
við frv. til 1. um gengisskráningu, launabreytingar, stóreignaskatt. framleiðslu-
gjöld o. fl.

Flm.: Haraldur Guðmundsson og Hannibal Valdimarsson.

1. Við 2. gr. Greinin falli niður.
2. Við 3. gr.

a. Í stað "Einn þriðji" í tölulið 1 komi: Helmingur.
b. Í stað "Einn þriðji" í tölulið 2 komi: Einn fjórði.
e. Í stað "Einn þriðji" í tölulið 3 komi: Einn fjórði.
d. Í stað ,,4 %" í næst síðustu málsgr. komi: 2%.

3. Við 4. gr. Greinin falli niður.
4. Við 5. gr. Greinin falli niður.
5. Við 7. gr. Greinin orðist svo:

Frá 1. apríl 1950 skulu laun breytast mánaðarlega samkvæmt ákvæðum
þessarar greinar, og sömuleiðis lifrarpeningar skipverja á togurum. Kaup það,
sem nú er greitt, skal talið svara til vísitölu kauplagsnefndar, eins og hún var
1. september 1949 (330 stig). Skal kaup breytast 1. apríl 1950 í hlutfalli við þá
hækkun, sem orðið hefur á vísitölu marzmánaðar. og upp frá þVÍ skal kaup breyt-
ast hinn fyrsta dag hvers mánaðar, ef breyting verður á vísitölunni. ÞÓ skal
ekki tekið tillit til þeirrar breytingar á framfærslukostnaði, sem vísitala kaup-
lagsnefndar sýnir og á rót sína að rekja til breytts verðs a landbúnaðarafurðum
samkvæmt 4. gr. I. nr. 94/1947 vegna hækkunar á launum bónda og verkafólks
hans, þeirrar er leitt hefur af ákvæðum þessarar greinar um breytingu á launum.

Fyrir 1. júlí 1950 skal kauplagsnefnd með aðstoð Hagstofu Íslands endur-
skoða útreikning vísitölunnar með það fyrir augum, að vísitalan sýni sem rétt-
asta mynd af þeirri breytingu, sem verður á raunverulegum framfærslukostnaði.

6. Við 10. gr. Í stað ,,45 %" í fyrri málsgr. komi: 25 %.
7. Við ll. gr. Aftan við 1. málsgr. bætist nýr málsl., svo hljóðandi: ÞÓ skal ekki

innheimta gjald samkvæmt næstsíðasta málslið hjá þeim togurum, sem verða
fyrir rekstrartapi á gjaldárinu.

8. Við 12. gr.
a. í stað talnanna ,,6", ,,5", ,,4" og ,,3" í 1. tölulið 2. málsgr. komi: 7, 6, 5 og 4.
b. Í stað 4.-7. málsgr. komi ein málsgr., er orðist svo:

Af eignum einstaklinga, reiknuðum samkvæmt framansögðu, skal greiða
skatt sem hér segir:
Af 300 þús. kr. til 400 þús. kr. greiðist 10% af því, sem er umfram 300 þús. kr.
Af 400 þús. kr. til 600 þús. kr. greiðist 10 þús. kr. af 400 þús. kr. og 14% af afg.
- 600 - 800 38 - 600 - - 16%
- 800 - 1000 70 - 800 - _. 19%
- 1000 - 1200 108 - 1000 - - 23%
-1200 -1400 154 -1200 - - 25%
- 1400 - 1600 204 - 1400 - _. 28%
- 1600 - 1800 260 - 1600 - - 31%
- 1800 - 2000 322 - 1800 - - 33%
- 2000 - og þar yfir 388 - 2000 - - 35 %

e. 2. málsl. síðustu málsgr. orðist svo:
Öðrum hlutanum skal varið til greiðslu á lausaskuldum ríkissjóðs, en

hinn hlutinn skiptist þannig milli byggingarsjóðs samkv. lögum nr. 44/1946
og byggingarsjóðs samkv. lögum nr. 35/1946, að % renni til hins fyrrnefnda,
en % til síðarnefnda byggingarsjóðsins.

9. A eftir 14. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Frá hreinum tekjum heimilisfastra manna hér á landi, umreiknuðum sam-

kvæmt lögum nr. 20 20. maí 1942, skal draga, áður en skattur er á þær lagður,
sem hér segir:

Fyrir einstakling .
hjón .
hvert barn .

kr. 1500.00
3000.00
1200.00


