
Nd. 521. Frumvarp til laga [179. mál]
um breyting á lögum nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt.

(Lagt fyrir Alþingi á 73. löggjafarþingi, 1954.)

1. gr.
2. málsgr. 2. gr. laganna orðist svo:
Sömuleiðis skal sá, er eigi hefur aðsetur hér á landi, en hefur laun, biðlaun

eða styrk úr ríkissjóði, eða arð af hlutafé i innlendu hlutafélagi eða innborguðu
stofnfé í öðrum atvinnu félögum eða fyrirtækjum, eða tekjur frá öðrum innlendum
aðilum, gjalda skatt af þessum tekjum, og skal tekjuskattinum haldið eftir við
greiðslu fjárins.

2. gr.
Upphaf 4. gr. laganna orðist svo:
Undanþágu frá öllum tekjuskatti hafa: Forseti Islands, rikissjóður, o. s. frv.

3. gr.
5. gr. laganna orðist svo:
Erlendir þjóðhöfðingjar, sendiherrar, sendiræðismenn og erlendir starfsmenn

sendisveita annarra rikja eru undanþegnir tekjuskatti, nema að þvi leyti, sem þeir
njóta tekna frá innlendum aðilum, eiga hér fasteignir eða hafa tekjur af þeim,
reka atvinnu eða eiga hlut i atvinnufyrirtæki hérlendis.

4. gr.
6. gr. laganna orðist svo:
I. Skattgjald þeirra, sem um ræðir i 1. gr. og 2. gr., reiknast þannig:

a. Skattgjald einstaklinga:
Ef skattskyldar tekjur eru undir
Af 1-2 þús. kr. greiðist 1%.

Af 2- 5þús. kr. greiðist
5- 9
9- 20

20- 30
30- 40
40- 50
50- 60
60- 70
70-100

100-130
130 þús. og yfir

1000 kr., greiðist enginn skattur.

10 kr. af 2 þús. og
70 - 5

190 - 9
630 - 20

1230 - 30
2230 - 40
3730 - 50
5730 - 60
8230 - 70

17230 - - 100
27730 - - 130

2 % af afgangi
3%
4%
6%

-10%
-15%
- 20%
- 25%
- 30%-
- 35%
-40% -

b. Skattgjald hjóna:
Ef skattskyldar tekjur eru undir 2 þús; kr., greiðist enginn skattur.
Af 2-3 þús. kr. greiðist 1%.



Af 3- 6 þús. kr. greiðist 10 kr. af 3 þús. og 2 % af afgangi
6- 13 70 - 6 3%

13- 20 280 - 13 4%
20- 25 560 ~ 20 5%
25- 30 810 - 25 6%
30- 35 1110 - 30 7%
35- 45 1460 - 35 - 10%
45- 50 2460 - 45 - 15%
50- 60 3210 - 50 - 20%
60- 70 5210 - 60 - 25%
70-100 7710 - 70 - 30%

100-130 16710 - - 100 - 35%
130 þús. og yfir 27210 - - 130 - 40%

Þeir, sem um ræðir í 2. gr., greiði þó aldrei lægri skatt en 5% af skattskyldum
tekjum.

Nú breytist kaupgjaldsvísitala til hækkunar eða lækkunar frá því, sem hún
var að meðaltali árið 1953, og skal þá tekjutölum framangreindra skattstiga breytt
í réttu hlutfalli við það. Brot, sem nemur minna en hálfu þúsundi, falli niður við
útreikning tekjutalna. en stærra brot hækki Í þúsund. Hundraðshlutatölur (%) skatt-
stiganna breytast ekki, þótt vísitala raskist.

Þeir gjaldendur, sem greiða tekjuskatt samkvæmt ákvæðum a- og b-liða hér
á undan, skulu ekki greiða stríðsgróðaskatt samkvæmt lögum nr. 21 20. maí 1942.

II. Skattgjald þeirra, sem um ræðir í a- og e-liðum 3. gr., reiknast þannig:
Ef hinn skaUskyldi hluti teknanna er undir 1000 kr., greiðist af honum 1%.
Af 1000- 2000 kr. greiðist 10 kr. af 1000 kr. og 2 % af afgangi

2000- 3000 - 30 - 2000 -3 %
3000- 4000 - 60 - 3000 - 4 %
4000- 5000 - 100 - 4000 - 5 %
5000- 6000 - 150 - 5000 - 6 %
6000- 7000 - 210 - 6000 - 7 %
7000- 8000 - 280 - 7000 - 8 %
8000- 9000 - 360 -,- 8000 - 9 %
9000-10000 - 450 - 9000 - - 10 %

10000-12000 - 550 - - 10000 - - 11%% -
12000-14000 - 780 - - 12000 - - 13 %
14000-17000 - 1040 - - 14000 - - 15 %
17000-20000 - 1490 - - 17000 - - 17 %
20000-25000 - 2000 - - 20000 - - 18 %
25000-30000 - 2900 - - 25000 - - 19 %
30000-40000 --c- 3850 - - 30000 - - 20 %
40000-50000 - 5850 - - 40000 - - 21 %
50000~60000 - 7950 - - 50000 - - 22 %

Félög þau og stofnanir, sem um ræðir i a-lið og e-lið 3. gr., þar með talin
erlend félög og· stofnanir, greiði þó aldrei lægri skatt en 5% af skattskyldum
tekjum.

III. Af skattskyldum tekjum þeirra félaga, sem um ræðir í b-lið 3. gr., greiðist
jafnan 8%. -

5. gr.
A 7. gr. laganna eru gerðar þessar breytingar:

1. Aftan við orðin "af sparisjóðsinnlögum og sérhverri annarri arðberandi inn-
stæðu" í d-Iið 1. málsgr. komi: þó ekki vextir af skaUfrjálsri innstæðu, sbr.
III. kafla: Um skattfrelsi sparifjár (22. gr., 2. málsgr.).
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2. Aftan við e-lið bætist:
Nú selur skattþegn fasteign, sem hefur verið í eigu hans skemur en 5 ár,

en kaupir aðra innan árs eða byggir hús, áður en tvö ár eru liðin frá söludegi,
og skal sölugróði þá ekki skattskyldur, ef hin keypta fasteign eða hið nýreista
hús er að fasteignamati jafnhátt eða hærra hinu selda, en ef það er lægra að
mati, skal sölugróði skattskyldur hlutfallslega. Undanþága þessi nær þó ekki
til neinnar sölu, þar sem telja má, að um atvinnurekstur sé að ræða. Ákvæði
þessi raska ekki fyrirmælum laga nr. 16/1949 um skattgreiðslu, þegar eigin
vinna, sem ekki hefur verið skattlögð, fæst greidd í söluverði íbúðar.

Nú er eign önnur en fasteign og skip, sem hefur verið í eigu skattgreið-
anda i 3 ár eða lengur og fyrning hefur verið reiknuð af, seld hærra verði
heldur en nemur óafskrifuðum hluta hennar, og skal þá það, sem umfram er,
teljast skattskyldar tekjur, þó ekki hærri fjárhæð en nemur öllum veittum
fyrningarafskriftum. Skiptast tekjur þessar við útreikninga skatts á jafnmörg
ár aftur í tímann og afskriftirnar hafa farið fram á, þó ekki á fleiri en 10 ár.
Skatturinn greiðist í einu lagi.

6. gr.
Aftan við 9. gr. laganna bætist nýir stafliðir, svo hljóðandi:

e. Jarðræktarframlag ríkisins, samkvæmt II. kafla jarðræktarlaga, nr. 45 17. maí
1950.

f. Fæði sjómanna, er hann fær hjá atvinnurekanda.

7. gr.
Á 10. gr. laganna eru gerðar þessar breytingar:

1. d-lið ur orðist svo:
Iðgjöld af lífeyri, sem skattgreiðandi er skyldur lögum samkvæmt að

tryggja sér eða maka sinum og börnum eftir sinn dag, svo og iðgjöld af hverri
annarri lögboðinni persónutryggingu. Enn fremur skal draga frá tekjum þeirra
skattgreiðenda, sem eigi eru að lögum skyldir að tryggja sér eða maka sínum
og börnum lífeyri, iðgjöld af slíkum lífeyri, sem sannanlega hafa verið greidd
á árinu, allt að 10% af launum eða nettótekjum skattgreiðandans, þó ekki
hærri upphæð en kr. 7000.00 á ári. Heimilt er þó fjármálaráðherra að leyfa
hærri iðgjaldagreiðslur til frádráttar tekjum, ef sérstakar ástæður mæla með
þvi. Greiði vinnuveitandi hluta af frádráttarhæfu iðgjaldi eða það allt, dregst
það frá tekjum hans sem rekstrargjöld, en telst ekki til tekna hjá launþega, og
minnkar þá réttur hans til frádráttar á iðgjaldi sem því nemur og hverfur að
fullu, ef vinnuveitandi greiðir allt iðgjaldið.

Ákvæði þessi gilda, þó að lífeyristrygging sé ekki bundin við lífstið manns,
heldur ákveðið árabil, enda sé það ekki skemmra en 10 ár ("annuitetstrygg-
ing").

Heimilt er ráðherra að leyfa frádrátt á iðgjöldum, er atvinnufyrirtæki
greiða sem stofnframlag til kaupa á lífeyristryggingum handa starfsmönnum
sínum vegna liðins starfstíma, ef um er að ræða hliðstæðar reglur þeim, er
gilda um tryggingar annarra aðila, enda sé iðgjaldaupphæðinni skipt með jöfn-
um greiðslum á það mörg ár, að frádráttarbærar iðgjaldagreiðslur verði ekki
hærri en hjá öðrum hliðstæðum aðilum samkvæmt lögum þessum.

Skilyrði fyrir þvi, að iðgjöld fyrir ólögboðna lífeyristryggingu dragist frá
tekjum samkvæmt framansögðu, er, að tryggingin sé keypt hjá lífeyrissjóði,
tryggingarfélagi eða stofnun, sem starfar eftir reglum, er fjármálaráðuneytið
samþykkir, og séu þar m. a. fyrirmæli um ávöxtun og vörzlu tryggingarfjárins
og eftirlit með starfseminni.

Þá skal og draga frá tekjum iðgjald af Iifsábyrgð, er skattgreiðandi hefur
keypt sér, þó ekki hærra iðgjald en kr. 2000.00.

2. 2. málsl. e-liðar falli niður.
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3. Í stað "keyptum verðbréfum" í f-lið komi: seldum verðbréfum.
4. A eftir g-lið komi nýir staflið ir, þannig:

h. Fæðiskostnað sjómanna á fiskiskipum, ef þeir þurfa sjálfir að sjá sér fyrir
fæði, og við ákvörðun þess kostnaðar sé farið eftir mati skattayfirvalda á
fæði til tekna. Enn fremur skal draga frá tekjum háseta, bátsmanns og 2.
stýrimanns á togara kr. 300.00 á mánuði og frá tekjum sjómanna á öðrum
fiskiskipum kr. 200.00 á mánuði vegna sérstaks hlífðarfatakostnaðar, hvort
tveggja miðað við þann tima, sem þeir eru skráðir á fiskiskipin.

i. Ferðakostnað þeirra skattgreiðenda, er fara langferðir vegna atvinnu sinnar,
eftir mati skattayfirvalda. Nánari ákvæði skulu sett í reglugerð um þennan
frádrátt.

j. Nú vinnur gift kona, sem er samvistum við mann sinn, fyrir skattskyldum
tekjum, en keypt er í staðinn heimilisaðstoð, og er þá heimilt að draga frá
tekjum hjónanna, áður en skattur er á þær lagður, fjárhæð, er nemur per-
sónufrádrætti konunnar samkvæmt 12. gr. og Y3 af persónufrádrætti barna
og annarra ómaga, sem hjónin hafa á framfæri á heimili sínu. Frádráttur-
inn í heild má þó aldrei vera meiri en nemur % af því, sem konan vinnur
inn, og heldur ekki meiri en greitt hefur verið fyrir keypta heimilisaðstoð.
Sama gildir um einstæðar mæður, ef þær framfæra börn sín eða aðra ómaga
heima og kaupa heimilisaðstoð vegna eigin öflunar skattskyldra tekna.
Ekklar og ógiftir menn, sem hafa börn eða aðra ómaga á framfæri á heim-
ili sínu og hafa haft ráðskonu eða keypt heimilisaðstoð, mega draga frá
skattskyldum tekjum fjárhæð, sem nemur persónufrádrætti konu og Y3 af
persónufrádrætti ómaga sinna á heimilinu, þó ekki meira en tilkostnaðin-
um nemur.

k. Kostnaður við stofnun heimilis skal dreginn frá tekjum hjóna á því skatt-
ári, sem þau ganga í hjónaband, og skal sá frádráttur nema persónufrá-
drætti fyrir ómagalaus hjón samkvæmt 12. gr.

1. Helming af björgunarlaunum, er skipverjar hljóta. Þetta gildir þó ekki um
áhafnir skipa, sem eingöngu eru björgunarskip.

m. Nú færir leigutaki i íbúðarhúsnæði sönnur á, að hann borgi hærri húsa-
leigu en því nemur, sem afnot húsnæðisins mundu talin til tekna, ef það
væri sjálfsíbúð, og er honum þá heimilt að telja hálfan muninn til frádráttar
tekjum, áður en skattur er á þær lagður. Frádráttarheimild þessi gildir þó
ekki fyrir einhleypa, og húsaleigufrádráUurinn má ekki nema meiru en kr.
600.00 á ári á hvern mann, sem framteljandi hefur bæði á framfæri og í
heimili.

5. Síðasta málsgr, greinarinnar orðist svo:
Tekjur þær, sem koma til greina við ákvörðun skattsins, eru skattskyldar

án tillits til þess, hvernig þeim er varið, hvort heldur gjaldandi hefur þær sér
eða skylduliði sínu til framfæris, nytsemdar eða munaðar, til hjúahalds, nema
til atvinnurekstrar sé, til þess að færa út bú sitt eða atvinnuveg. til umbóta á
eignum sinum eða til þess að afla sér fjár, til gjafa eða hvers annars sem er.

8. gr.
2. málsgr, 11. gr. laganna orðist þannig:
Tekjur barna innan 16 ára (þar með talin stjúpbörn, kjörbörn og fósturbörn)

teljast með tekjum foreldra. Séu tekjurnar meiri en sem nemur frádrætti fyrir
börn samkvæmt 12. gr., er þó heimilt, að þau séu sjálfstæðir skattgreiðendur.

9. gr.
12. gr. laganna breytist þannig:

a. 1. málsgr. orðist svo:
Frá hreinum tekjum heimilisfastra manna hér á landi, eins og þær eru

ákveðnar samkvæmt lögum þessum, skal draga sem hér segir:
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Fyrir einstakling kr. 6500.00.
Fyrir hjón kr. 12000.00(6 þús. fyrir hvort).
Fyrir hvert barn kr. 4500.00.
Nú breytist kaupgjaldsvísitala til hækkunar eða lækkunar frá því, sem

hún var að meðaltali árið 1953, og skal þá framangreindum frádráttarupp-
hæðum breytt í réttu hlutfalli við visitölubreytíngarnar. Brot úr hundraði skal
fella niður af útkomu, þegar reiknaðar eru út frádráttarupphæðir.

b. Síðasti málsl. 2. málsgr. falli niður.

10. gr.
A eftir II. kafla laganna komi nýr kafli, svo hljóðandi (og breytist kafla- og

greinatala laganna samkvæmt þvi):

III. KAFLI
Um skattfrelsi sparifjár.

22. gr.
Undanþegnar framtalsskyldu og eignarskatti eru innstæður bönkum, spari-

sjóðum og löglegum innlánsdeildum félaga, svo sem hér segir:
a. Innstæður skattgreiðanda, sem ekkert skuldar.
b. Innstæður skattgreiðanda, er ekki skuldar meira en 120 þús. kr. samtals, enda

séu þær skuldir fasteignaveðlán, tekin til 10 ára eða lengri tíma og sannanlega
notuð til þess að afla fasteignanna eða endurbæta þær. Ákvæði þetta um frá-
vik vegna fasteignaveðskulda nær ekki til félaga, sjóða eða stofnana.

e. Sá hluti innstæðna hjá öllum skattgreiðendum, sem er umfram skuldir. Inn-
borgað hlutafé og stofnfé telst til skulda félaga í þessu sambandi.
Undanþegnir framtalsskyldu og tekjuskatti eru allir vextir af eignarskattfrjáls-

um innstæðum.
Þeir, sem bókhaldsskyldir eru, en njóta undanþágu nnar, skulu með venjuleg-

um hætti færa allar innstæður sínar og vexti af þeim í bækur sínar og ársreikninga.
Komi i ljós á framtölum gjaldenda ósamræmi milli ára, sem stafað getur af

þvi, að innstæða hefur ekki verið framtalin vegna framangreindrar undanþágu,
ber gjaldendum að leggja fyrir skattayfirvöld, þegar þess er krafizt, yfirlit frá
innlánsstofnunum um allar innstæður sínar á tímabili því, sem um er að ræða,
og einnig geta skattayfirvöld krafizt hjá innlánsstofnunum allra þeirra upplýsinga,
sem þau telja þörf fyrir í þessu sambandi.

11. gr.
1. málsl. 1. málsgr. 31. gr. laganna orðist þannig:
Gjaldendur skulu skattlagðir þar, sem þeir eiga lögheimili samkv. allsherjar-

spjaldskrá Hagstofu Íslands hinn 1. desember á viðkomandi skattári.

12. gr.
2. málsgr, 32. gr. laganna falli niður.

13. gr.
1 stað orðanna "ófullnægjandi og óglögg og tortryggileg" í 4. málsl. 1. málsgr.

34. gr. laganna komi: ófullnægjandi, óglögg eða tortryggileg.

14. gr.
35. gr. laganna orðist svo:
Þegar á skattgreiðanda hefur fallið vegna alvarlegra sjúkdóma tilfinnanlegur

kostnaður, sem ekki er bættur samkvæmt lögum um almannatryggingar, eða veik-
indi, slys eða mannslát hafa skert gjaldþol hans verulega, má skaUanefnd taka
við umsókn hans um linun eða eftirgjöf á skattgreiðslunni og senda hana með
umsögn sinni til yfirskattanefndar, er leggur úrskurð á beiðnina. Skattanefnd getur
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og að eigin hvötum gert tillögu til lækkunar á skattgjaldi. þegar svo er ástatt sem
segir í upphafi þessarar greinar. Yfirskattanefndir geta einnig, eftir tillögum undir-
skaUanefnda, leyft persónufrádrátt fyrir ættingja eða vandamenn, sem vitað er um
að skattþegn hefur á framfæri sínu, allt að þeirri upphæð, sem leyfð er til frá-
dráttar fyrir skylduörnaga samkvæmt 12. gr.

15. gr.
Aftan við 44. gr. laganna bætist:
Einnig er ráðuneytinu heimilt að kæra úrskurði skattanefnda með sama hætti

og skattþegni sjálfum. ÞÓ er ráðuneytið eigi bundið við kærufresti.
Ákvæði þessarar greinar skulu gilda um alla ríkisskatta, er skattanefndir

fjalla um.

16. gr.
Á VI. kafla (sem verður VII. kafli) laganna, eru gerðar þessar breytingar:

1. 55. gr. laganna fellur niður.
2. 63. gr. laganna fellur niður.
3. Á eftir 62. gr. laganna komi nýjar greinar, svo hljóðandi:

a. (63. gr.) Auk þess tekjuskatts, sem ákveðinn er í 6. gr., skulu þeir skatt-
greiðendur, sem taldir eru í 3. gr., greiða skattauka árið 1954 af tekjum
ársins 1953 samkvæmt eftirfarandi reglum:

Af skattskyldum tekjum lægri en 8000 kr. greiðist enginn skattauki.
Af skattskyldum tekjum yfir 8000 kr., en undir 9000 kr., greiðist 2%.

Af 9- 10 þús. kr. greiðist
10- 12
12- 14
14- 17
17- 20
20- 25
25- 30
30- 40
40-100

100-125
125-150
150-200
200

20 kr. af 9 þús. kr. og
60 - 10

160 - 12
280 - 14
490 - 17
730 - 20

1180 - 25
1680 - 30
2780 - 40
9980 - - 100

12480 - - 125
14230 - - 150
16730 - - 200

4 % af afgangi
5%
6%
7%
8%
9%

- 10%
-11%
- 12 %
- 10%

7%
- 5%

Um álagningu, gjalddaga, dráttarvexti, lögtaksrétt, viðurlög og innheimtu
þessa skatts gilda sömu reglur og um tekjuskatt og eignarskatt.

b. (64. gr.) Þegar reiknaður hefur verið tekjuskattur þeirra, er um ræðir í
6. gr. II-III, og tekjuskattsviðauki samkvæmt 63. gr., skal árið 1954 skatt-
upphæð hvers einstaks gjaldanda, af tekjum ársins 1953, lækkuð um 20%
- tuttugu af hundraði.

e, (65. gr.) Stríðsgróðaskattur samkvæmt lögum nr. 21/1942, sem árið 1954
er lagður á tekjur ársins 1953, skal lækkaður hjá hverjum einstökum gjald-
anda um 20% - tuttugu af hundraði.

d. (66. gr.) Eigi er heimilt að leggja tekjuútsvar á þann hluta hreinna tekna,
sem er umfram 200 þús. kr. hjá þeim gjaldanda, er greiðir stríðsgróðaskatt.

e. (67. gr.) Eignarskattur samkvæmt 14. gr., á lagður árið 1954, skal inn-
heimtur með 50% álagi.

17. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við skattaálagningu 1954

á tekjur ársins 1953.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Ríkisstjórnin skipaði fyrir tveim árum fimm manna nefnd, samkvæmt ályktun

Alþingis, til þess að gera "heildarendurskoðun á skattalögum og tekjuskiptingu
og verkaskiptingu milli rikisins og sveitarfélaga".

Frumvarp þetta er byggt á verki þessarar nefndar; það er þættir úr tillögum
hennar, er ríkisstjórnin ákvað að leggja fyrir Alþingi að þessu sinni.

Gildandi skattalög eru að stofni til frá árinu 1935.Breytingar hafa verið gerðar
álöggjöfinni siðan; veigamestar 1942.

Samkvæmt lögunum 1935 voru skatta- og útsvarsgreiðslur dregnar frá tekjum
skattgreiðenda áður en tekjuskattur var á lagður og skattprósenta við þetta miðuð.
En með breytingum laganna árið 1942var niðurfellt að draga tekjuskatta og útsvör
frá og skattprósentan lækkuð með hliðsjón af því.

Árið 1942 voru sett sérstök lög um stríðsgróðaskatt til viðbótar hinum al-
menna tekjuskatti. Hefur sá skattur gilt síðan og verið, svo sem upphaflega var
ákveðið, lagður á skattskyldar tekjur eftir að kemur yfir 45 þús. kr. Hámark hans
er 68% og gildir, þegar komið er yfir 200 þús. kr. skattskyldar tekjur. Af stríðs-
gröðaskattinum endurgreiðir ríkissjóður 45% til hlutaðeigandi sveitarfélags og 5%
til sýslufélaga og þeirra bæjarfélaga. er engan stríðsgróðaskatt fá sem sveitarfélög.
Hálfur stríðsgróðaskatturinn er tekjur fyrir ríkissjóð.

Árið 1945 voru sett lög um tekjuskattsviðauka. Samkvæmt þeim var lagður
skattauki á tekjur ársins 1944, og reiknaðist hann af skattskyldum tekjum, sem
voru yfir 8 þús. kr. og allt að 200 þús. kr., en ekki af tekjum ofan við þá upphæð,
af því að þar er stríðsgróðaskatturinn kominn í hámark. Lögin um skatt þennan
hafa síðan verið framlengd óbreytt árlega, fyrir eitt ár í senn. Skatturinn er frá
2-12%, hæstur á tekjubilinu 40-100 þús. kr.; þar er hann 12 af hundraði.

Með lögum, sem sett voru árið 1941, var ákveðinn svonefndur umreikningur
tekna, þ. e. tekjurnar skuli færðar niður í grunntölur og skatturinn lagður á þær,
en siðan hækkaður í samræmi við meðalvísitölu skattársins. Upphaflega giltu þessi
ákvæði að fullu fyrir þá eina, er ekki höfðu hærri niðurfærðar hreinar tekjur en
12 þús. kr. Árið eftir var sú breyting gerð á lögunum, að þetta tekjumark var
hækkað upp i 15 þús. kr. Sá skattgreiðandi. sem hefur hærri tekjur, fær skatt-
lækkun jafnháa að krónutali þeirri lækkun, er umreikningurinn veitir þeim skatt-
greiðanda, sem er i hámarki nu, 15 þús. kr. tekjum, en enga lækkun á skatti af
tekjum, sem eru þar fyrir ofan.

Löggjöf þessi var sett í þeim tilgangi að koma í veg fyrir, að verðbólga lyfti
tekjum upp í hærri skattprósentur en áður giltu um sömu tekjur að verðmæti. Nið-
urfærslan gilti þó aldrei og gildir ekki enn um tekjur félaga og ekki heldur nema
að vissu hámarki tekna hjá öðrum, eins og áður segir.

Árið 1950 voru sett lög um sérstaka lækkun skatts af lágtekjum, og hafa þau
siðan verið framlengd til eins árs i senn. Samkv. þeim lögum er lækkaður tekju-
skattur þeirra manna, er hafa ekki yfir 20 þús. kr. hreinar tekjur óumreiknaðar.

Ljóst er af yfirlitinu hér að framan um lagaákvæði þau, er gilt hafa, að sú
verðlagsröskun, sem orðið hefur á síðari árum, hefur valdið því, að tekjuskatta-
byrðin hefur þyngzt á þeim, sem ekki hafa notið að fullu umreikningsíns og niður-
færslunnar í sambandi við hann, og þó mest á félögum, af því að þau hafa að
engu leyti notið niðurfærslu.

En engin ný skattahækkun hefur verið lögleidd síðan tekjuskattsviðaukinn
1945. Aftur á móti var 1950 skattur á lágtekjum lækkaður verulega, eins og áður
segir, og hefur sú lækkun gilt síðan.

Þegar núverandi ríkisstjórn var mynduð í september fyrra ár, sömdu stuðn-
ingsflokkar hennar um, að gengið skyldi frá endurskoðun "skattalaga og útsvars-
laga, m. a. með það fyrir augum að lækka beina skatta og færa með því til leið-
réttingarjnisræmi vegna verðlagsbreytinga og stuðla að aukinni söfnun sparifjár".
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Endurskoðun slíkra laga er mikið verk og vandasamt. Það tekur eðlilega langan
Uma fyrir flokka, sem hafa allólík sjónarmið, að koma sér saman um víðtækar breyt-
ingartillögur á þess konar lögum. Þegar fjárlög fyrir árið 1954 voru afgreidd i des-
ember síðastl., var endurskoðunin ekki svo langt á veg komin, að hægt væri að
afgreiða ný skattalög áður eða samhliða fjárlögunum. Hins vegar varð að áætla
tekjur af beinum sköttum á fjárlögunum. Varð samkomulag milli stuðningsflokka
stjórnarinnar um að gera ráð fyrir að breyta skattalögunum þannig, að beinu
skattarnir til ríkissjóðs lækkuðu - miðað við óbreytta löggjöf - um 20% til
jafnaðar, og við það var svo áætlun fjárlaganna miðuð. Var opinberlega frá þessu
skýrt í sambandi við afgreiðslu fjárlaganna.

Frumvarp þetta er miðað við, að framkvæmt sé áform það, sem fólst í stjórnar-
samningnum í sept. síðastl. og þeirri yfirlýsingu, sem gefin var í SAmbandi við
afgreiðslu fjárlaganna í desember.

Enn fremur miðar frumvarpið að því að gera skattlagningu tekna einfaldari
en verið hefur seinni ár með því að lögbjóða einn tekjuskatt í stað þriggja, þ. e.
tekjuskatts (samkv. lögunum frá 1935), tekjuskattsviðauka og striðsgróðaskatts, svo
og með þvi að afnema hið fyrirhafnar sama umreikningsform, en taka upp hand-
hægari aðferð í þess stað.

Ýmis nýmæli og tillögur um breytingar á eldri ákvæðum eru i frumvarpinu,
er miða að þvi að létta skattabyrðar og koma á betra samræmi i skattlagningu.
Má þar til nefna: hækkun á persónufrádrætti, sérstakan skatt stiga að þvi er snertir
tekjur hjóna, nokkurn frádrátt hjá fjölskyldum, sem gjalda háa húsaleigu, aukinn
frádrátt vegna keyptrar heimilisaðstoðar, frádrátt vegna kostnaðar við stofnun
heimilis, frádrátt vegna sérstaks hlifðarfatakostnaðar og fæðiskostnaðar fiskimanna,
frádrátt vegna kostnaðar við lengri ferðir til atvinnusóknar, undanþágu frá skatt-
greiðslu af framlagi ríkisins vegna jarðræktarlaga, aukningu heimildar til frá-
dráttar iðgjalds til lífeyristryggingar og lifsábyrgðar. Loks má nefna skattfrelsi
sparifjár, sem er alger nýlunda hérlendis. Verður nánar vikið að hverju þessu
atriði siðar.

Skattstofan í Reykjavík hefur gert áætlun um það, hvaða áhrif þær tillögur,
sem frumvarpið felur í sér, muni, ef að lögum verða, hafa á heildarútkomu skatt-
anna. Örðugt er vitanlega að segja um þessi áhrif örugglega, þar sem suma liðina
er torvelt að áætla. En skattstofan telur, að til jafnaðar verði lækkunin 29%, að
því er skatta af tekjum snertir, hjá persónulegum skattgreiðendum.

Þeir, sem þessarar lækkunar njóta, eru fyrst og fremst fjölskyldufólk, og
því meiri lækkunar sem ómagar eru fleiri, hjón, sem stofna heimili, fiskimenn,
fólk, sem þarf að leita atvinnu lengra til, þeir, sem verja nokkru af tekjum sínum
til þess að tryggja sér eða sínum lífeyri, og fólk, sem með sparnaði leggur til fé',
handa bönkum og sparisjóðum í útlán.

Ekki reyndist unnt að ganga frá frambúðarbreytingum á skattalöggjöfinni, að
því er félög snertir, en frumvarpið tryggir þeim 20% lækkun á skattinum þetta ár
með frádrætti á útkomu, eftir að hann hefur verið reiknaður samkv. óbreyttum
lagaákvæðum.

Lagafyrirmæli um eignarskatt breytast ekki samkv. frumvarpinu, nema að því
er sparifé snertir. Undan honum hefur ekki í öðrum efnum yfirleitt verið kvartað,
og 20% lækkun á honum mundi nema miklu minnu en það, sem verður umfram
fimmtapartslækkun á tekjusköttunum.

Til skýringar einstökum greinum frumvarpsins, skal þetta fram tekið:

Um 1. gr.
Hér er ekki um efnisbreytingu að ræða, en lagfæringar á orðalagi.

Um 2. gr.
Breytingin þarf ekki skýringar við.
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Um 3. gr.
t gildandi lögum segir, að "starfsmenn erlendra sendisveita" skuli undan-

þegnir skatti af tekjum fyrir störf sin þar. Er þar að sjálfsögðu aðeins átt við
erlenda starfsmenn sendisveitanna, en ekki íslenzka, og þykir réttara að setja það
inn i lögin, svo að skýrt sé.

Um 4. gr.
1. Um I. a.
Einstaklingar þeir, sem hafa notið umreikningsíns að fullu, greiða samkv.

þessum skattstiga svipaðan skatt og áður var. Hins vegar fá lækkun þeir, sem ekki
hafa notið umreiknings að fullu, og er með því "fært til leiðréttingar misræmi, sem
orðið hefur vegna verðlagsbreytinga".

2. Um I. b.
Samkvæmt gildandi skattalögum eru tekjur hjóna, sem samvistum eru, taldar

saman til skattaálagningar og skattur reiknaður af þeim i einu lagi.
A það hefur verið bent og að því fundið, að vegna samsköttunarinnar og stig-

hækkunar tekjuskattanna borgi hjón hærri skatta en tveir einhleypir menn með
samanlagt jafnmiklar tekjur. Í því skyni að breyta þessu hafa verið bornar fram
tillögur um að heimila giftum konum að telja fram til sérstakrar skattaálagningar
þær tekjur, sem þær vinna fyrir utan heimilis. Sá galli fylgir þessari aðferð, að þá
yrðu léttari skattgreiðslur hjá þeim konum, sem vinna fyrir tekjum utan heimilis,
en hjá hinum, sem vinna að öflun tekna innan heimila sinna. Tvö heimili með
jafnmiklar tekjur og sömu fjölskyldustærð mundu þá t. d. greiða mismunandi mikla
skatta, ef bæði maðurinn og konan ynnu í annarra þjónustu fyrir skattskyldum
tekjum á öðru heimilinu, en aðeins annað þeirra á hinu. Þessi aðferð mundi
þannig hafa í för með sér ósamræmi og misrétti.

Þá hafa einnig komið fram tillögur um að skipta tekjum allra hjóna að jöfnu
og reikna skatt af þeim í tvennu lagi. Sú aðferð mundi valda mjög mikilli skatta-
lækkun hjá hjónum, sem hafa háar tekjur. Þá skattalækkun væri ekki hægt að
vinna upp með breytingu á skattstiganum, þar sem skattar hjá einhleypu fólki
yrðu þá óeðlilega háir, enda verður ekki talið sanngjarnt, að einhleypingur borgi
hlutfallslega jafnmikið og hjón, sem hafa helmingi hærri tekjur. Þessi leið, að
skipta tekjum allra hjóna í tvo hluta og reikna skatt þeirra sem tveggja einstakl-
inga, þykir þess vegna ekki fær.

Hins vegar liggur ljóst fyrir, að skattgreiðslur hjóna eru nú of háar í saman-
burði við skattgreiðslur einhleypra.

Stungið hefur verið upp á því að skipta tekjum hjóna upp að vissu marki og
reikna skatt af þeim í tvennu lagi, en á samanlagðar tekjur hjóna þar fram yfir
yrði lagður jafnhár skattur og á tekjur einstaklinga. Tekjumarkið, sem skiptingin
miðaðist við, yrði t. d. sett nokkru hærra en sem nemur meðaltekjum hjóna og
tæki breytingum í samræmi við vísitölubreytingar.

Að athuguðu máli hefur sú niðurstaða orðið að leggja hér til, að lögleiddur
verði sérstakur skattstigi, er farið verði eftir við útreikning á skatti af tekjum
hjóna, og er það nýmæli i lögum. Eftir þessum skatt stiga borga hjón lægri skatt
en einstaklingar af allt að 45 þús. kr. skattskyldum tekjum, en það samsvarar
66 þús. kr. nettótekjum hjá hjónum með tvö börn á framfæri.

Dæmi um skattalækkun hjóna frá núgildandi reglum.
1. Örnagalaus hjón:

Skattur af 20 þús. kr. nettótekjum lækkar um 39%.
Skattur af 25-70 þús. kr. nettótekjum lækkar um 20-28%.

2. Hjón með tvö börn á framfæri:
Skattur af 40-60 þús. kr. nettótekjum lækkar um 31-37%. Skattur af

lægri tekjum lækkar hlutfallslega meira.
Orðið hjón í frumvarpi þessu merkir að sjálfsögðu eingöngu giftar

persónur.
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Skattar þeir, er um ræðir í I. a. og I. b., koma í staðinn fyrir núgildandi tekju-
skatt, tekjuskattsviðauka og stríðsgróðaskatt.

1 stað þess umreikníngs á tekjum, sem núgildandi lög mæla fyrir um, eru hér
ákvæði í næstsíðustu málsgr. I. um einfaldari aðferð, þ. e. að láta skattstigann
hreyfast, þegar almennar verðlagsbreytingar verða.

3. Um II.-III.
Eins og áður var getið, eru ekki í þessu frv. nein ný ákvæði um skatt félaga af

tekjum. Verður þvi skattur þeirra reiknaður eftir eldri ákvæðum, en þó veittur
20% afsláttur á skattgjaldinu, sbr. 16. gr. 3. b.

Rétt þótti að taka 6. gr. laganna hér upp í heild, og er því settur hér sá skatt-
stigi, sem nú er í þeirri lagagrein, og önnur gildandi ákvæði greinarinnar um skatt-
greiðslu félaga.

Um 5. gr.
1. Hér er fram tekið, að vextir af skattfrjálsri innstæðu teljist ekki með skatt-

skyldum tekjum, sbr. 10. gr. frv., um skattfrelsi sparifjár.
2. Samkvæmt gildandi lagaákvæðum er skattskyldur sölugróði á fasteign,

ef hún hefur verið skemur en 5 ár í eigu seljanda. Hér er lagt til, að sölugróðinn
verði undanþeginn skatti, ef seljandinn kaupir aðra fasteign innan árs frá sölu-
degi eða byggir hús áður en tvö ár eru liðin frá söludegi, enda sé hin keypta fast-
eign eða það hús, sem hann byggir, jafnhátt hinni seldu eign að fasteignamati. En
ef hin nýja eign er lægri að matsverði en sú fasteign, sem seld var, er sölugróðinn
skattskyldur hlutfallslega. Eins og fram er tekið í frumvarpsgreininni, nær þessi
undanþága frá skattlagningu sölugróða að sjálfsögðu ekki til þess ágóða, sem fell-
ur í skaut þeim aðilum, sem telja má að verzli með fasteignir í atvinnuskyni eða
geri sér húsabyggingar að atvinnu. Einnig er fram tekið, að ákvæði þessi raski á
engan hátt fyrirmælum laga nr. 16 frá 1949 um eignarauka vegna aukavinnu við
byggingu eigin ibúðar.
Í síðari málsgreininni eru fyrirmæli um skattlagningu sölugróða, sem kann

að koma fram, þegar seldar eru eignir, sem fyrning hefur verið reiknuð af. Ef
slíkar eignir, aðrar en fasteignir og skip, eru seldar fyrir hærra verð en nemur
óafskrifuðum hluta af verði þeirra, skal það, sem umfram er, teljast skattskyldar
tekjur, en þó ekki hærri fjárhæð en nemur öllum veittum fyrningarafskriftum. Skal
þá skipta hinni skattskyldu upphæð á jafnmörg ár aftur í tímann og afskriftirnar
hafa farið fram á og reikna út skattviðbótina fyrir öll árin, en skatturinn greiðist
í einu lagi. Hafi verið búið að reikna fyrningu af hinu selda lengur en 10 ár, skal
allri afskriftarupphæðinni skipt til skattlagningar á 10 ár.

Um 6. gr.
Hér er lagt til, að hætt verði að telja jarðræktarframlag rikisins með skatt-

skyldum tekjum. Þetta framlag er þátttaka ríkisins í stofnkostnaði við landnám,
en er ekki tekjur þeirra manna, sem við því taka.
Í þessari grein er einnig tekið upp ákvæði úr eldri lögum um dýrtíðarráðstaf-

anir, sem mælir svo fyrir, að eigi skuli telja með skattskyldum tekjum sjómanns
andvirði fæðis, sem hann fær hjá atvinnurekanda.

Um 7. gr.
1. liður.
Hér er lagt til, að mjög verði rýmkuð heimild til að draga frá tekjum iðgjöld

vegna ólögboðinna lífeyristrygginga. Tekjufrádráttur vegna slíkrar iðgjaldagreiðslu
má nema allt að 10% af launum eða nettótekjum skattgreiðandans, en þó ekki
hærri fjárhæð hjá hverjum einstökum en 7000 kr. á ári. Fjármálaráðherra er þó
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heimilt að leyfa hærri iðgjaldagreiðslur til frádráttar tekjum, ef sérstakar ástæður
mæla með því. Ef vinnuveitandi greiðir iðgjald af lífeyristryggingu vegna starfs-
manns síns að einhverju eða öllu leyti, kemur sú greiðsla til frádráttar tekjum
vinnuveitandans, að sjálfsögðu innan þeirra takmarka, sem að framan greinir, og
heimild starfsmannsins til frádráttar á iðgjaldi af lífeyristryggingu minnkar þá
sem greiðslu vinnuveitandans nemur og hverfur að fullu, ef vinnuveitandinn greiðir
allt frádráttarhæft iðgjald vegna starfsmannsins samkvæmt framansögðu.

Ákvæðin um frádrátt á iðgjöldum af lífeyristryggingum gilda eins, þó að trygg-
ingin sé ekki bundin við lífstíð manns, heldur ákveðið árabil, er ekki sé þó skemmra
en 10 ár.

Komið getur fyrir, að atvinnufyrirtæki kaupi lífeyristryggingar handa starfs-
mönnum sínum vegna liðins starfstíma, og er þá ráðherra heimilt að leyfa fyrir-
tækinu frádrátt á iðgjöldum fyrir slikar tryggingar, ef hliðstæðar reglur gilda um
þær og lífeyristryggingar annarra aðila, enda sé iðgjaldafrádrættinum skipt á það
mörg ár, að árlegar frádráttarupphæðir verði ekki hærri en hjá öðrum hliðstæð-
um aðilum.

Það er skilyrði fyrir því, að iðgjöld fyrir ólögboðna lifeyristryggingu dragist
frá tekjum, eftir þVÍ sem að framan greinir, að tryggingin sé keypt hjá lifeyris-
sjóði, tryggingarfélagi eða stofnun, sem starfar eftir reglum, er fjármálaráðuneytið
samþykkir, og í þeim reglum séu m. a. fyrirmæli um ávöxtun og vörzlu tryggingar-
fjárins og eftirlit með starfseminni.

Starfsmönnum ríkisins er skylt að lögum að kaupa lífeyristryggingar, og nema
tryggingariðgjöldin 10% af launum þeirra. Af iðgjöldum borgar ríkið % hluta, en
starfsmennirnir sjálfir %. Hæstu iðgjaldagreiðslur til lífeyrissjóðs starfsmanna
ríkisins vegna einstakra starfsmanna munu nú nema um 7000 kr. Má þvi telja, að
ákvæði þessa frv. um almennan rétt annarra þjóðfélagsþegna til frádráttar á ið-
gjöldum af lífeyristryggingum sé í samræmi við þau lagaákvæði, sem nú gilda um
tryggingar ríkisstarfsmanna.

Lífeyristrygging er öryggisráðstöfun fyrir þann tryggð a, og með almennri þátt-
töku i slíkum tryggingum mundi auk þess safnast saman allmikið fé, sem mætti
ávaxta með þeim hætti, að það yrði lyftistöng framfara í þjóðfélaginu. Virðist þvi
ráðlegt að hvetja menn til að kaupa lífeyristryggingar með þvi að heimila frádrátt
iðgjalda að vissu marki fyrir slíkar tryggingar.
í niðurlagi þessa tölul. er lagt til, að skattgreiðanda verði heimilað að draga

frá tekjum iðgjald af lífsábyrgð, er hann hefur keypt sér, þó eigi hærra iðgjald
en 2000 kr. á ári. Er þetta hærri iðgjaldaupphæð en níl er leyft að draga frá tekj-
um, áður en skattur er lagður á þær.

2. liður.
Ákvæði þau, sem hér um ræðir (kostnaður við sjúkrahúsvist o. þ. h.), eru flutt

i 35. gr., sem fjallar um sama efni.

3. liður.
Hér er um leiðréttingu að ræða; áður rangt að orði komizt.

4. liður (h).
Sanngjarnt þykir að veita öllum sjömönnum á fiskiskipum rétt til þess að

draga frá tekjum fæðiskostnað, ef þeir leggja sér fæðið til. Eðlilegt er, að fæði
þeirra til frádráttar sé reiknað sama verði og skattayfirvöld meta fæði til tekna á
sama stað.

Enn fremur þykir réttlátt að reikna fiskimönnum til frádráttar tekjum hlífðar-
fatakostnað, er þeir hafa miklu meiri en aðrar stéttir vegna atvinnu sinnar. Upphæðir
þær, er frv. tiltekur, eru ákveðnar eftir tillögum manna, sem reynslu hafa i þess-
UJH ef'num.
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4. liður (i).
Margir kosta nú orðið miklu til ferðalaga vegna atvinnu sinnar. Verður að

telja sanngjarnt að taka tillit til þessa, þegar um langferðir er að ræða. Hins vegar
er ekki hægt að setja i lögin ákvæði, er nái yfir svo margháttuð atvik, er hér geta
komið til greina. Verður þess vegna að gera ráð fyrir mati skattanefndar og fyrir-
mælum i reglugerð.

4. liður (j).
Samkvæmt gildandi lögum og reglum er ekklum og ógiftum mönnum heimilt

að draga frá tekjum útlagðan kostnað við heimilis stjórn, ef þeir hafa börn á ómaga-
aldri á framfæri á heimilum sinum (ráðskonufrádráttur). Frádráttur þessi má þó
ekki vera hærri en persónufrádráttur fyrir konu. Sama regla gildir fyrir ekkjur
og ógiftar mæður, sem hafa börn á ómagaaldri á framfæri á heimilum sinum. Giftar
konur, sem vinna fyrir tekjum utan heimilis, fá einnig að draga frá tekjum sinum
útlagðan kostnað við ráðskonuhald, þó ekki hærri upphæð en konan vinnur sér
inn og ekki meira en sem persónufrádrætti hennar nemur. Sé vinna konunnar að-
eins hluta úr ári, lækkar ráðskonufrádrátturinn sem því svarar.

Það má teljast eðlilegt, að þeirri reglu verði haldið, að nokkur tekjufrádráttur
sé leyfður vegna keyptrar heimilisaðstoðar i vissum tilfellum. Kemur þá til álita,
hvenær megi veita slíkan frádrátt og hvað mikill hann eigi að vera.

Tekjur af vinnu konu við heimilisstjórn og heimilisstörf eru ekki taldar með
við ákvörðun tekna til skatts. Ef gift kona aflar tekna með vinnu utan heimilis,
en ræður aðra til þess að vinna heimilisstörfin, er því sanngjarnt, að hún fái nokk-
urn tekjufrádrátt vegna keyptrar heimilisþjónustu. Hafi konan engin börn á fram-
færi á heimilinu sýnist ekki ástæða til að leyfa hærri frádrátt en sem nemur per-
sónufrádrætti konunnar. Hins vegar má búast við, að útlagður kostnaður við
heimilisstjórn sé meiri hjá barnafjölskyldum en barnlausum hjónum, þegar kon-
urnar vinna utan heimilanna, og er því sanngjarnt að veita nokkru meiri frádrátt
i þeim tilfellum, þannig, að til viðbótar persónufrádrætti konu komi ya af per-
sónufrádrætti vegna barna á ómagaaldrí, sem hjónin hafa á framfæri á heimilun-
um. Aldrei sé þó frádráttur þessi meiri en sem nemur % af þeim tekjum, sem
konan hefur unnið fyrir, og ekki heldur meiri en sannanlega hefur verið borgað
á skattárinu fyrir vinnu við heimilisstörf.

Ekkjur og ógiftar mæður, sem vinna utan heimilanna, en hafa börn eða aðra
ómaga á framfæri á heimilum sinum, njóti sömu heimildar til tekjufrádráUar og giftar
konur vegna útlagðs kostnaðar við heimilisstjórn.

Ókvæntir menn og ekklar, sem hafa börn á framfært á heimilum sinum, mega
nú draga frá tekjum útlagðan kostnað við heimilisstjórn, þó ekki hærri upphæð
en sem nemur persónu frádrætti fyrir einstakling. En venjulega munu þeir þurfa
að borga ráðskonu hærri laun en sem persónufrádrættinum nemur, og er þvi sann-
gjarnt, að þeir njóti sömu rýmkunar á frádráttarheimildinni og ráðgert er að veita
konum samkvæmt framansögðu, þ. e., að frádráttarupphæð þeirra megi nema per-
sónufrádrætti fyrir konu að viðbættum upphæðum, er nema ya af persónufrádrætti
barna og annarra ómaga, sem þeir hafa á framfæri sínu á heimilunum. Frádrátt-
urinn sé þó aldrei meiri en sannanlega er borgað fyrir heimilisstjórnina.

4. liður (k).
Frumbýlingafrádráttur þessi er nýmæli. Með honum er tekið dálítið tillit til

kostnaðar við að stofna heimili.
4. liður (1).
Oft hefur það komið fyrir, að sjómönnum hafa orðið björgunarlaun lítils

virði, af því að þau hafa komið ofan á venjulegar tekjur þeirra og þar af leiðandi
farið að verulegu leyti i skatta. Þetta er ósanngjarnt. Þess vegna er lagt til, að
skattfrjáls séu hálf björgunarlaun, er falla i skaut þeirra, sem ekki ern á skipum,
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sem eingöngu eru björgunarskip. Um hina, sem ráða sig i skiprúm einvörðungu
til björgunarstarfa, gegnir vitanlega öðru máli.

4. liður (m).
Á sumum stöðum á landinu, þar sem er húsnæðisekla, er nú húsaleiga, sem

leigutakar íbúðarhúsnæðis þurfa að borga, miklu hærri en því nemur, sem afnot
sambærilegs húsnæðis eru metin til tekna hjá eigendum íbúðarhúsa. Veldur þetta
ósamræmi i skattgreiðslum leigutaka og húseigenda.

Til nokkurrar leiðréttingar á þessu ósamræmi er hér lagt til, að fjölskyldu-
menn, sem búa í leiguíbúðum, fái að draga frá tekjum hluta af þeirri húsaleigu, sem
þeir borga umfram það, sem afnot húsnæðisins mundu metin þeim til tekna, ef
það væri þeirra eign.

5. liður.
Þarf engrar skýringar.

Um 8. gr.
Hér er sú breyting fram sett, að tekjur barna innan 16 ára aldurs skuli teljast

með tekjum foreldra undantekningarlaust, ef þær fara ekki yfir persónufrádrátt-
arupphæð þá, sem foreldrarnir njóta jafnframt vegna barnsins. Hins vegar er eftir
sem áður heimilt, að börn séu sjálfstæðir skattgreiðendur, ef tekjur þeirra eru
meiri en frádrætti fyrir þau nemur, eins og hann er samkv. 12. gr. laganna.

Þetta hefur engin áhrif á skattabyrðina, en auðveldar framkvæmd hins nýja
vélræna bókhalds, sem skattstofan í Reykjavík er að taka upp til verksparnaðar.

Um 9. gr.
Persónufrádráttur er hækkaður verulega. Persónufrádráttur hefur, síðan um-

reikningur tekna var í lög leiddur, verið dreginn frá niðurfærðum tekjum. Samkv.
frumvarpi þessu fellur umreikningurinn niður, og er þar af leiðandi ákveðið, að
persónufrádráttarupphæðir breytist í réttu hlutfalli við vísitölubreytíngar.

Í samræmi við breytingartillögur frumvarpsins á síðasti málsl. 2. málsgr. 12.
gr. laganna að sjálfsögðu að falla niður.

Um 10. gr.
Þetta er nýmæli og snertir bæði eignar- og tekjuskatt.
Þjóðfélagið skortir fé til margs konar framkvæmda, Sama gildir um ein-

staklinga þess og félagsheildir. Lánsfé er af skornum skammti. Sparnaður er hin
siðari ár vanrækt dyggð, enda hefur sú dyggð um skeið ekki verið virt sem skyldi;
eyðslu þar af leiðandi oft ekki stillt i hóf eins og hægt væri. Sparifé hefur verið
skattlagt fullu verði, en aðrar eignir ýmiss konar skattlagðar samkvæmt lágu mati
og með því móti framið ranglæti, ekki sízt þegar tekið er tillit til þess, að peningar
hafa fallið i verði.

Hér er lagt til, að innstæður í bönkum, sparisjóðum og löglegum innláns-
deildum félaga séu skattfrjálsar sem eignir og ekki framtalsskyldar. Hefði að sjálf-
sögðu verið hægt að hafa innstæðurnar skattfrjálsar, þótt þær væru framtals-
skyldar, en margir telja, að undanþágan fráframtalsskyldunni sé nauðsynleg, til
þess að skattfrelsið verði af sparifjáreigendum að fullu metits til hlunninda.

Ekki verður með réttu sagt, að sá auki sparifé til almenningsnota i þjóðfélagi
sinu, sem skuldar jafnmikið ellegar meira en hann leggur i innlánsstofnanir. Það
gerir sá einn, sem leggur þar meira inn heldur en hann fær að láni. Þess vegna er
lagt til samkv. frv. þessu, að skattgreiðandi hafi eingöngu skattfrjálst það fé, sem
hann á samtals í bönkum, sparisjóðum og löglegum innlánsdeildum félaga umfram
þær upphæðir samanlagðar, sem hann skuldar. Sú undantekning er þó gerð, að
fasteignaveð skuldir manns allt að 120 þús. kr. samtals, sem teknar hafa verið til
10 ára a. m. k. óg sannanlega notaðar til þess að eignast fasteign eða endurbæta
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hana, teljast ekki til mótvægisskulda hjá honum, þ. e. skerða ekki skattfrelsi inn-
stæðu, sem hann kann að eiga. Er þetta frávik gert með tilliti til þess, að það má
telja þjóðfélagslega nauðsyn, að menn eigi hæfilegar fasteignir, og lán, sem fylgja
fasteignunum, eru síður persónubundin en önnur lán og oft til mikillar fyrir-
greiðslu, þegar eigendaskipti þurfa að verða á fasteign. Er alls ekki óeðlilegt, en
þvert á móti æskilegt frá hagrænu sjónarmiði, að einstaklingur safni innstæðu,
þótt hann skuldi hóflega fasteignaveðskuld. sem ekki er gjaldfallin.

Ekki þykir ástæða til að láta þessi ákvæði um undantekningar vegna fasteigna-
veðskulda ná til ópersónulegra skattgreiðenda. Þeir eiga samkv. frumvarpinu að-
eins að njóta eignarskattfrelsis fyrir innstæður, sem eru umfram allar skuldir þeirra.
Til þess að útiloka misskilning er tekið fram, þótt raunar ætti að vera óþarft, að
innborgað hlutafé og stofnfé telst til skulda félaga.

Undanþegnir framtalsskyldu og tekjuskatti eru samkv. frumvarpinu allir vextir
af innstæðum þeim, sem eru eignarskattfrjálsar. Það er mjög einfalt i framkvæmd,
en veruleg hlunnindi fyrir þá, er njóta.

Þótt tilteknar innstæður og vexti af þeim sé ekki skylt að telja fram til skatts,
ber að sjálfsögðu bókhaldsskyldum aðilum eigi að síður að færa þessar innstæður
og vextina af þeim í bækur sinar.

Komi i ljós í framtölum ósamræmi milli ára, geta skattyfirvöld krafizt allra
nauðsynlegra upplýsinga af hlutaðeigandi skattgreiðanda og innlánsstofnunum
um innstæður hans og vexti á tímabili því, er til greina kemur.

Um 11. gr.
Greinin þarf ekki skýringar.

Um 12. gr.
Hér er um að ræða, að frestur til þess að skila framtölum skuli ekki vera

lengri fyrir þá, sem reka atvinnu á fleiri stöðum en einum. Er tillagan flutt eftir
ábendingu skattstofunnar i Reykjavik, sem telur, að gildandi ákvæði tefji störf
skattayfirvalda og sé skattgreiðendum ekki nauðsynlegt.

Um 13. gr.
Þetta er lagfæring á máli til þeirrar merkingar, sem átt hefur að vera - og

látið hefur verið sem i orðunum fælist, þótt á hafi skort rétta framsetningu.

Um 14. gr.
Breytingartillagan felur i sér eftirfarandi:
Efni 2. málsl. e-liðar 10. gr. gildandi laga er flutt í 35. gr., af því að hér á það

betur heima, enda eru fyrir i greininni ákvæði sama efnis.
Niðurlagi 35. gr. er breytt þannig, að ákveðin, úrelt fjárhæð er niður felld, en

upp tekin regla i samræmi við lögin að öðru leyti.

Um 15. gr.
Skýringar óþarfar.

Um 16. gr.
Um 1. tölul.
Samkvæmt þvi, sem áður er fram tekið, eru felld niður ákvæði um svonefndan

umreikning tekna, en þau eru i 55. gr. laganna.

Um 2. tölul.
63. gr. laganna hafði aðeins gildi árið 1942 og er því numin brott.
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Um 3. tölul. a.
Þeir, sem taldir eru í 3. gr. skattalaganna (II-III í 4. gr. þessa frv.), þ. e. félög

o. fl., eiga að greiða tekjuskattsviðauka árið 1954 eftir þeim reglum, sem undan-
farandi ár hafa gilt um þann skatt. Ákvæði um þetta eru tekin hér upp.

Um 3. tölul. b,
Hér er ákveðin 20% lækkun á tekjuskatti og skattauka. er félög og aðrir, sem

taldir eru i 3. gr. skattalaganna (II-III í 4. gr. þessa frv.), greiða 1954.

Um 3. tölul. e.
Þeir aðilar, sem nefndir eru í a-lið og h-lið hér að framan, greiða stríðsgróða-

skatt samkv. lögum nr. 21/1942, en fá 20% lækkun á skattinum árið 1954.

Um 3. tölul. d.
Hér eru sett fyrirmæli um, að eigi sé heimilt nú frekar en áður að leggja tekju-

útsvar á þann hluta af tekjum, sem er umfram 200 þús. kr., hjá þeim, er greiðir
stríðsgróðaskatt.

Um 3. tölul. e.
Hér er svo fyrir mælt, að ákvæði um álag á eignarskatt, sem verið hafa i gildi

undanfarandi ár, skuli einnig gilda árið 1954.
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