
Ed. 677. Breytingartillögur [179. mál]
við frv. til I. um breyt. á l. nr. 6 H. jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt.

Frá Brynjólfi Bjarnasyni og Finnboga R. Valdimarssyni.

1. Við 4. gr. Upphaf a- og b-liða undir I. tölul. orðist svo:
a. Skattgjald einstaklinga:

Ef skattskyldar tekjur eru undir 15 þús. kr., greiðist enginn skattur.
Af 15-30 þús. kr. greiðist 180 Iu. af 15 þús. og 7% af afgangi.
Af 30-40 þús. kr. greiðist 1230 kr, af 30 þús. og 10% af afgangi
o. s. frv.

b. Skattgjald hjóna:
Ef skattskyldar tekjur eru undir 15 þús. kr., greiðist enginn skattur.
Af 15-35 þús. kr. greiðist 60 Iu. af 15 þús. og 7% af afgangi.
Af 35-40 þús. kr. greiðist 1460 kr. af 35 þús. og 10% af afgangi
o. s. frv.

2. Við 7. gr.
a. 1. málsl. h-liðar 4. tölul. orðist svo:

Fæðiskoslnað sjómanna á fiskiskipum, ef þeir þurfa að sjá sér fyrir
fæði, svo og nauðsynlegan dvalar kostnað annarra fjölskyldumanna, sem
sækja þurfa atvinnu til staða fjarri heimilum sínum. Við ákvörðun þess
kostnaðar sé farið eftir mati skattayfirvalda.

b. A eftir m-lið 4. tölul. komi tveir nýir staf'l., þannig:
n. Við ákvörðun á skattskyldum tekjum islenzkra sjornanna á fiskiskipum
skal telja V3 hluta þess kaups, sem þeir hafa aflað sem sjómenn á ÍS-
lenzku fiskiskipi, sem skattfrjálsan kauphluta.

Atvinnurekendur skulu við uppgjöf á atvinnutekjum til skattayfir-
valda tilgreina, hvort nokkur hluti tekna telst sjómannstekjur samkv.
1. málsgr,

o. Nú óskar gift kona, sem hefur sjálfstæðar atvinnutekjur, að telja fram
sem sérstakur skattþegn, og sh] það þá leyft og skattur hjónanna reikn-
aður sem tveggja einstaklinga. Persónufrádráttur skyldnóniaga slíkra
hjóna skiptist að jöfnu.

3. Við 11. gr. A eftir greininni komi ný grein, svo hljóðandi:
A eftir 1. málsl. 32. gr. laganna komi: Þegar hjón telja fram til skatts sam-

eiginlega, skulu þau bæði undirrita skýrsluna.


