
Nd. 624. Frumvarp til laga [179. mál]
um breyting á lögum nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt.

(Eftir 2. umr. i Nd.)

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 rikissjóði, eða arð af hlutafé í 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 ríkja 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 þeírra, 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- 5 þús. kr. greiðist

5- 9
9- 20

20- 30
30- 40

1000 kr., greiðist enginn skattur.

10 kr. af
70 -

190 -
630 -

1230 -

2 þús. og 2 % af afgangi
5 - 3%-
9 - 4%-

20 - 6%
30 - 10% -



Af 40- 50 þús. kr. greiðist
50- 60
60- 70
70-100 - -

100-130 - -
130 þús. og yfir

2230 kr. af 40 þús. og 15 % af afgangi
3730 - 50 - 20 % -
5730 - 60 - 25 % -
8230 - 70 - 30 % -

17230 - - 100 - 35 % -
27730 - - 130 - 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
6- 13

13- 20
20- 25
25- 30
30- 35
35- 45
45- 50
50- 60
60- 70
70-100

100-130
130 þús. og yfir

10 kr. af 3 þús. og
70 - 6

280 - 13
560 - 20
810 - 25

1110 - 30
1460 - 35
2460 - 45
3210 - 50
5210 - 60
7710 - 70

16710 - - 100
27210 - - 130

2 % af afgangi
3% -
4% -
6% -
6% -
7% -

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

Þeir, sem um ræðir i 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 h-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 skattskyldi hluti teknanna er undir 1000 kr., greiðist af honum 1%.
Af 1000- 2000 kr. greiðist

2000- 3000 -
3000- 4000 -
4000- 5000 -
5000- 6000 -
6000- 7000 -
7000- 8000 -
8000- 9000 -
9000-10000 -

10000-12000 -
12000-14000 -
14000-17000 -
17000-20000 -
20000-25000 -
25000-30000 -
30000-40000 -
40000-50000 -
5000Q-60000 -

10 kr. af 1000 kr. og 2 % af afgangi
30 - 2000 - 3 %
60- 3000- 4%

100 - 4000 - 5 %
150 - 5000 - 6 %
210 - 6000 - 7 %
280 - 7000 - 8 %
360 - 8000 - 9 %
450 - 9000 - - 10 %
550 - - 10000 - - 11 %% -
780 - - 12000 - - 13 %

1040 - - 14000 - - 15 %
1490 - - 17000 - - 17 %
2000 - - 20000 - - 18 %
2900 - - 25000 - - 19 %
3850 - - 30000 - - 20 %
5850 - - 40000 - - 21 %
7950 - - 50000 - - 22 %
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Félög þau og stofnanir, sem um ræðir í 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 h-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" i 1. málsgr. d-liðar komi: þó ekki vextir af skaUfrjálsri innstæðu, sbr.
ákvæði laganna um skattfrelsi sparifjár.

2. Aftan við e-lið bætist:
Nú selur skattþegn fasteign, sem hefur verið i 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 jsölugréðí 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 laganna 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 i eigu skattgreið-

anda í 3 ár eða lengur ög fyrning hefur verið reiknuð af, seld hærra verði
heldur en nemur óafskrifuðumhluta 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 i tímann og afskriftirnar hafa farið fram á, þó ekki á fleiri en 10 ár.
Skatturinn greiðist i einu lagi.

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

e. Eignarauki, er stafar af aukavinnu, sem einstaklingar leggja fram utan reglu-
legs vinnutíma við byggingu íbúða til eigin afnota. Þessi ivilnun fellur þó burt
að því leyti, sem vinnan kann að fást endurgreidd með söluhagnaði af íbúð-
inni samkv. e-lið 7. gr. Fjármálaráðherra setur um þetta nánari reglur.

I. Jarðræktarframlag ríkisins, samkvæmt II. kafla jarðræktarlaga, nr. 45 17.
mai 1950.

g. Fæði sjómanns, er hann fær hjá atvinnurekanda.

7. gr.
A 10. gr. Iaganna eru gerðar þessar breytingar:

1. d-liður orðfst svo:
Iðgjöld af Íifeyri, sem skattgreiðandi er skyldur lögum samkvæmt að

tryggja sér eða maka sínum 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 lifeyri, 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
því. 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 þvi nemur og hverfur að
fullu, ef vinnuveitandi greiðir allt iðgjaldið.
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Ákvæði þessi gilda, þó að lífeyristrygging sé ekki bundin við lifstið 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 lifeyristryggingum 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 lifeyristryggingu 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 lifsábyrgð, er skattgreiðandi hefur
keypt sér, þó ekki hærra iðgjald en kr. 2000.00.

2. e-liður orðist svo:
Iðgjöld til stéttarfélaga, sjúkrasjóða, styrktarsjóða og atvinnuleysissjóða,

þó ekki hærri en sem svarar 5% af hreinum tekjum aðila.
3. 1 stað "keyptum verðbréfum" i f-lið komi: seldum verðbréfum.
4. Á 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 há seta, 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 hlifðarfatakostnaðar, hvort
tveggja miðað við þann tíma, 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 persónu frádrætti barna
og annarra ómaga, sem hjónin hafa á framfæri á heimili sínu. Frádráttur-
inn i 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 örnaga
heima og kaupa heimilisaðstoð vegna eigin öflunar skattskyldra tekna.
Ekklar og ógiftir menn, sem hafa börn eða aðra ómaga á framfæri á heim-
ili sinu og hafa haft ráðskonu eða keypt heimilisaðstoð, mega draga frá
skattskyldum tekjum fjárhæð, sem nemur persónufrádrætti konu og % af
persónufrádrætti ómaga sinna á heimilinu, þó ekki meira en tilkostnaðín-
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 í 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
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ekki fyrir einhleypa, og húsaleigufrádrátturinn má ekki nema meiru en kr.
600.00 á ári á hvern mann, sem framteljandi hefur bæði á framfæri og i
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, nytsemdár eða munaðar, til hjúahalds, nema
til atvinnurekstrar sé, til þess að færa út bú sitt eða atvinnuveg, til umbóta á
eignum sínum 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.
Fyrir 1. málsgr, 12. gr. laganna komi þrjár málsgreinar, þannig:
Frá hreinum tekjum heimilisfastra manna hér á landi, eins og þær eruákveðn-

ar samkvæmt lögum þessum, skal draga sem hér segir:
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 frádráttarupphæðum breytt
i réttu hlutfalli við vísitölubreytingarnar. Brot úr hundraði skal fella niður af út-
komu, þegar reiknaðar eru út frádráUarupphæðir.

Frádráttur veitist fyrir þau börn, sem ekki eru fullra 16 ára í byrjun þess
almanaksárs, þegar skattur er á lagður. Hér með teljast stjúpbörn, kjörbörn og
fósturbörn, sem ekki er greitt meðlag með. Fyrir aðra skylduómaga, sem skatt-
greiðandi hefur á framfæri sínu, veitist sami frádráttur og fyrir börn.

10. gr.
Á 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 i 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 Uma og sannanlega
notuð til þess að afla fasteignanna eða endurbæta þær. Ákvæði þetta um frá-
vik vegna fasteignaveð skulda 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 framtalsskyldu og tekjuskatti eru allir vextir af eignarskattfrjáls-

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

um hætti færa allar innstæður sínar og vexti af þeim í bækur sínar og ársreikninga.
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Komi í 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.
3. málsgr. 32. gr. laganna falli niður.

13. gr.
Í stað orðanna "ófullnægjandi og óglögg og tortryggileg" i 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 skattanefnd 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
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-
skattanefnda. 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 rikisskatta, er skattanefndir

fjalla um.

45. gr. laganna orðist svo:
Lögreglustjórar - í Reykjavik tollstjóri - innheimta tekju- og eignarskatt

á manntalsþingum ár hvert. Sé skatturinn eigi greiddur innan mánaðar frá gjald-
daga, skal greiða dráttarvexti, lh % fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði, sem
greiðsla dregst. Nú er skattur eigi greiddur fyrir næstu áramót, eftir að hann
var á lagður, og skal þá greiða 1% dráttarvexti fyrir hvern mánuð eða brot úr
mánuði, sem greiðsla dregst frá þeim áramótum. Fjármálaráðherra getur með
reglugerð sett fyllri ákvæði um innheimtuna, svo sem að gjalddagar skuli vera
fleiri en einn á ári, þar sem það þykir henta, um tilbúning og sölu skattmerkja og
þess háttar. Einnig getur fjármálaráðherra með reglugerð skyldað kaupgreiðendur
til að gefa skýrslur um mannahald og halda eftir og skila til innheimtumanns
upp i þinggjöld manna hluta af kaupi þeirra til lúkningar gjöldunum, og má í
reglugerðinni setja ýtarlegri ákvæði um allt, er að þessu lýtur. Kaupgreiðandi á-

16. gr.
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byrgi st þá fé það, er hann hefur haldið eftir sem geymslufé. Fé þetta og gjöld, er
ekki hefur verið haldið eftir vegna vanrækslu kaupgreiðanda. má taka lögtaki hjá
honum sem eigin skattar væru. Nú vanrækir kaupgreiðandi að halda fé eftir upp
i gjöldin, skila innheimtufé eða umkröfðum skýrslum, og má þá einnig beita
sektum, ef eigi er úr bætt innan hæfilegs frests, er innheimtumaður ákveður.

Enn fremur getur ráðherra með reglugerð ákveðið, að innheimta skuli fyrir
fram upp i væntanlega skatta yfirstandandi árs hjá hverjum gjaldanda fjárhæð, er
nemi allt að helmingi þeirra þinggjalda, sem honum bar að greiða næstliðið ár.

Nú breytir ríkisskattanefnd skatti svo seint, að tilkynning um það hefur eigi
náð innheimtumanni fyrir gjalddaga skattsins, og skal hann þá innheimta eða
endurgreiða þann skatt síðar á árinu.

17. gr.
A eftir 55. gr. laganna komi fimm nýjár greinar, svo hljóðandi:
a. (63. gr.) Auk þess tekjuskatts, sem ákveðinn er i 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 20 kr. af 9 þús, kr. og 4 % af afgangi
10- 12 60 - 10 5 %
12- 14 160 - 12 6 %
14- 17 280 - 14 7 %
17- 20 490 - 17 8 %
20- 25 730 - 20 9 %
25- 30 1180 - 25 - 10 %
30- 40 1680 - 30 - 11 %
40-100 2780 - 40 - 12 %

100-125 9980 - - 100 - 10%
125-150 12480 - - 125 7 %
150-200 14230 - - 150 - 5 %
200 16730 - - 200

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 i
6. gr. II-III, og tekjuskattsviðaukisamkvæmt 63. gr., skal árið 1954 skatt-
UPPl1æðhvers einstaks gjaldanda, af tekjum ársins 1953, lækkuð um 20%
- tuttugu af hundraði.

c. (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.

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

á tekjur ársins 1953.Jafnframt er úr gildi numin 1. gr., hluti af 4. gr. (a- og b-liðir),
5. gr. og hluti af 14. gr. (a- og i-liðir) laga nr. 20 1942, lög nr. 16 1949 og lög nr.
60 1949, um breyt. á lögum nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt.
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