
Ed. 86. Frumvarp til laga [52. mál]
um framlenging á gildi III. kafla laga nr. 100 1948, um dýrtíðarráðstafanir vegna
atvinnuveganna.

(Lagt fyrir Alþingi á 78. löggjafarþingi, 1958.)

1. gr.
Ákvæðin um tekjuöflun, sem sett eru í III. kafla laga nr. 100/1948 og 2.--5. gr.

laga nr. 112/1950, skulu gilda til 31. des. 1959 með þeim breytingum, sem greinir
i 2. og 3. gr. hér á eftir.

2. gr.
Í stað 2. og 3. málsl. 1. málsgr. 21. gr. laga nr. 100/1948 komi: Heildsala er

undanþegin söluskatti samkv. 22. gr., en til heildsölu telst ekki sala eða afhending
fyrirtækja á eigin framleiðslu. Einnig er undanþegin söluskatti samkv. 22. gr. um-
boðsþóknun fyrir að útvega vörur frá útlöndum.

3. gr.
22. gr. laganna orðist þannig:
Af sölu og annarri veltu atvinnufyrirtækja og annarra skattskyldra aðila skal

greiða söluskatt samkvæmt eftirfarandi reglum:
a. Af sölu eða afhendingu smásala eða smásðlufyrirtækja, þar með talin pöntunar-

félög, skal ekki greiða söluskatt, enda hafi aðilar þessir, eða aðilar í félagi
eða í sambandi við þá, ekki framleitt eða unnið að vörum þeim, sem þeir selja
eða láta af hendi.

b. Greiða skal 3% söluskatt af annarri sölu eða veltu, þar með talin umboðssala,
sala eða afhending, vinna og þjónusta látin í té af iðnaðarmönnum og iðn-
fyrirtækjum, matsölu, veitinga- og gistihúsum, sýningar í kvikmyndahúsum,
leikhúsum, flutningastarfsemi, lausafjárleiga og þess háttar.

Af sölu bóksala á bókum í umboðssölu skal þó aðeins greiða skattinn af
umboðsþóknun hans. í öðrum umboðssöluviðskiptum skal smásali eða annar
umboðssali greiða söluskatt af öllu heildarandvirði varanna frá sér.
Nú kaupir innlendur iðnaðarmaður eða framleiðandi eða fær afhenta vöru til

framleiðslu sinnar frá öðrum innlendum iðnaðarmanni eða framleiðanda, sem búið
hefur vöruna til eða unnið að henni, og í viðskiptum þeirra er söluskatti bætt við
verð eða verðmæti vörunnar, og skal þá endurgreiða söluskattinn vegna þessara
viðskipta eftir nánari reglum, settum af fjármálaráðherra. Sama gildir um aðvinnslu
á vörum, sem innlendur iðnaðarmaður eða framleiðandi fær annan innlendan iðn-
aðarmann eða framleiðanda til að gera á framleiðsluvöru sinni.

Söluskattur vegna viðskipta miðast við heildarandvirði vöru án frádráttar
nokkurs annars kostnaðar en söluskatts þess, er verið er að leggja á, greiða og halda
eftir, og án tillits til þess, í hverju greiðsla er fólgin, og þótt um sé að ræða skipti
gegn vöru eða þjónustu. Sé um að ræða skipti á vörum og þjónustu, afhendingu vara
án endurgjalds, úttekt eiganda úr eigin fyrirtæki eða ef greitt er í vörum eða í þjón-
ustu, skal miða við almennt gangverð í sams konar viðskiptum. Komi upp ágrein-
ingur um það, hvað sé almennt gangverð í viðskiptum af þessu tagi eða hvort um
sams konar viðskipti sé að ræða, sker ríkisskattanefnd úr þeim ágreiningi til
fullnaðar.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1959.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Með frumvarpi þessu er lagt til, að framlengd verði ákvæði um tekjuöflun,
sem sett voru með lögum nr. 100/1948, um dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveg-
anna, með þeim breytingum, sem gerðar hafa verið á þeim.


