
Ed. 561. Breytingartillögur [130. mál]
við frv. til I. um breyt. á l. nr. 46 14. april 1954, um tekjuskatt og eignarskatt.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar (GTh, SB).

1. Við 3. gr. a-liður orðist svo:
6. málsgr. 8. gr. laganna orðist svo:
Félög þau, er um ræðir í 3. gr. a, mega draga frá tekjum sínum 8% af inn-

borguðu hlutafé eða stofnfé.
2. Við 4. gr. Aftan við greinina bætist nýr liður, er orðist svo:

A eftir m-lið 10. gr. laganna komi nýr liður, svo hljóðandi:
n. Fjárhæð, sem skattþegn hefur gefið einhverjum eftirgreindra aðila:

kirkjum, svo og félögum og stofnunum, sem vinna að vísindum, menningar-
og mannúðarmálum, fari hún ekki fram úr 15% af nettótekjum gefanda, enda
hafi þá skattyfirvöldum borizt tilkynningar um gjafirnar frá þeim aðilum, sem
þær hafa þegið.

3. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
1. málsgr. 11. gr. laganna orðist svo:
Samanlögðum skattskyldum tekjum hjóna, sem samvistum eru, skal skipta

til helminga og reikna skatt af hvorum helmingi um sig.
4. Við 6. gr. Greinin orðist svo:

Í stað orðanna "Fyrir hjón kr. 12000.00 (6000 kr. fyrir hvort)" 12. gr.
laganna komi: Fyrir hjón kr. 10400.00 (5200 kr. fyrir hvort).

5. Við 7. gr.
a. Töluliður I. orðist svo:

Af eign einstaklinga, sem taldir eru i 1. og 2. gr., reiknast skatturinn
þannig:
Af 100000- 500000 kr. greiðist 300 kr. af 100000 og 6%0 af afgangi.

500000-1000000 - 2700 - - 500000 - 8%0-
1000000 og þar yfir 6700 - - 1000000 - 10%0 -
eign, sem ekki nemur 100000 kr., greiðist enginn skattur.

b. Aftan við greinina bætist:
Við útreikning eignarskatts á eignir i árslok 1957 skal verð fasteigna

tekið eftir fasteignamatinu 1942.
6. A eftir 14. gr. komi eftirfarandi

Ákvæði til bráðabirgða.
Til ársloka 1959 er hlutafélögum og sameignarfélögum heimilt að hækka

hlutafé eða stofnfé félaganna í samræmi við eignir þeirra 31. desember 1958.
Þó má hækkun hlutafjár eða stofnfjár aldrei vera meiri en sem svarar vísitölu-
hækkun dagvinnukaups í almennri verkamannavinnu í Reykjavík, frá því að
hlutaféð eða stofnféð var greitt. Ekki má hlutafé eða stofnfé á þennan hátt vera
hærra en raunverulegt verðgildi eigna.

Verðgildi eigna skal fundið með því, að lagt er til grundvallar bókfært verð-
mæti sjóða, vörubirgða og lausafjár, en fasteignir, skip, vélar og önnur tæki
til atvinnurekstrar skal metið eftir meðalvátryggingarfjárhæð síðustu þriggja
ára.

Með skattframtali áranna 1959 eða 1960 skal gerð fullnægjandi grein fyrir
hækkun hlutafjár eða stofnfjár samkvæmt þessari heimild.

Ný hlutabréf eða stofnfjárbréf, sem út eru gefin fyrir hækkuninni í réttu
hlutfalli við eign hvers hluthafa í félaginu, skulu ekki vera skattskyld sem út-
hlutun til félagsmanna, þrátt fyrir ákvæði d-liðs 7. gr. þessara laga.


