
Nd. 591. Breytingartillögur [179. mál]
við frv. til I. um breyt. á 1. nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt, og við
brtt. á þskj. 577.

Frá Bergi Sigurbjörnssyni og Gils Guðmundssyni.

1. Við 4. gr. 1. tölul. a og b orðist þannig:
a. Skattgjald einstaklinga:

Ef skattskyldar tekjur eru undir 8000 kr., greiðist enginn skattur.
Af 8- 20 þús. kr. greiðist 150 kr. af 8 þús. og 4 % af afgangi

20- 30 630 - 20 - 6 % -
30- 40 1230 - 30 - 10 % -
40- 50 2230 - 40 - 15 %
50- 60 3730 .- 50 - 20 % -
60- 70 5730 - 60 - 25 % -
70-100 8230 - 70 - 30 % -

100-130 17230 - - 100 - 35 % -
130 þús. og yfir 27730 - - 130 - 41 % -

b. Skattgjald hjóna:

Ef skattskyldar tekjur eru undir 10 þús. kr., greiðist enginn skattur.
Af 10- 15 þús. kr. greiðist 210 kr. af 10 þús. og 3 % af afgangi

15- 20 360 - 15 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 - 41 % -

2. Við brtt. 577, 4. tölul. Sundurliðunin í 1. efnismálsgr, orðist svo:
Fyrir einstakling kr. 9000.00.
Fyrir hjón - 17000.00 (8500 fyrir hvort).
Fyrir hvert barn - 6500.00.

3. Á eftir 9. gr. bætist ný grein (verður 10. ·gr.), svo hljóðandi:
13. gr. laganna orðist svo:

a. Skattgjald þeirra, sem um getur í 1. gr., skal á lagt og innheimt mánaðarlega,
um leið og tekjurnar myndast.

Skal ákvæði þetta koma til framkvæmda í fyrsta skipti i janúarlok 1955.
b. Skattgjald annarra aðila skal miða við tekjur næsta almanaksárs á undan

skattaákvörðun.
4. Við 10. gr. (verður ll. gr.). 22. gr. orðist þannig:

Undanþegnar eignarskatti eru sparifjárinnstæður í bönkum, sparisjóðum og
löglegum innlánsdeildum félaga, allt að 100þús. kr. hjá skattgreiðanda, svo sem
hér segir:
a. Innstæður skattgreiðanda, sem ekkert skuldar.
b. Innstæður skattgreiðanda, er ekki skuldar meira en 120þús. kr. samtals, enda

séu þær skuldir fasteignaveðslán, tekin til 10ára 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.

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

innstæðum.
Þegar þess er krafizt, ber gjaldendum að leggja fyrir skattayfirvöld yfirlit frá

innlánsstofnunum um allar innstæður sinar á tímabili því, sem um er að ræða.
Einnig geta skattayfirvöld krafizt hjá innlánsstofnunum allra þeirra upplýsinga,
sem þau telja brýna þörf fyrir.

5. Við 16. gr. (verður 17. gr.) Í stað orðanna ,,20% - tuttugu af hundraði" í 3.
tölulið b og e komi: 10% - tíu af hundraði.


