
Nd. 359. Nefndarálit [122. mál]
um frv. til l. um breyt. á lögum nr. 46 14. apríl 1954, um tekjuskatt og eignarskatt.

Frá fjárhagsnefnd.

Frumvarp þetta er komið frá efri deild. 1 því er lagt til, að lagaákvæði um
lækkun tekjuskatts af tekjum fyrir neðan ákveðið mark, sem voru í gildi s. l. ár,
skuli framlengd um eitt ár. Nefndin mælir með því, að það verði samþykkt.

Nefndin hefur einnig fengið til athugunar tvö önnur frumvörp um breytingar
á tekjuskaUslögunum, sem bæði hafa fengið afgreiðslu í Ed., og mælir með því,
að efni þeirra verði tekið inn í þetta frv. Frv. þessi eru:
1. Frumvarp á þingskjali 95 (54. mál þingsins) um breytingu á e-lið 7. gr. laganna.
Í þeim staflið lagagreinarinnar er svo fyrir mælt, að ef skattþegn selur fast-
eign, sem hefur verið í eigu hans skemur en 5 ár, en byggir hús, áður en tvö
ár eru liðin frá söludegi, skuli sölugróði hans ekki skattskyldur, ef hið nýreista
hús er að fasteignamati jafnhátt eða hærra hinu selda. - í frumvarpinu er
lagt til, að framangreind undanþága skuli gilda, þó að þrjú ár líði frá sölu-
degi, þar til nýtt hús er fullbyggt og metið til fasteignaverðs. Er talið, að
tveggja ára fresturinn sé of skammur, þar sem húsabyggingar taka oft langan
tíma.

2. Frumvarp á þingskjali 250 (107. mál þingsins) um hækkun á tekjufrádrætti,
er sjómenn á fiskiskipum njóta, og nemur hækkunin 650 kr. á mánuði. Nefndin
flytur hér breytingartillögu við h-lið 10. gr. laganna, sem felur í sér þessa
hækkun.
Samkvæmt framansögðu mælir nefndin með þvi, að frumvarpið verði sam-

þykkt með þessum

BREYTINGUM:
1. Á undan 1. gr. komi tvær nýjar greinar, þannig:

a. (1. gr.) Í stað orðanna "tvö ár" í 2. mgr. e-liðar 7. gr. laganna komi: þrjú ár.
b. (2. gr.) h-liður 10 gr. laganna orðist svo:

Fæðiskostnað sjómanna á íslenzkum fiskiskipum, ef þeir þurfa sjálfir
að sjá sér fyrir fæði. Við ákvörðun þess kostnaðar sé farið eftir mati
skattyfirvalda á fæði til tekna.

Einnig skal draga frá tekjum sjómanna á íslenzkulll fiskiskipum, þar
með töldum sel- og hvalveiðiskipum, kr. 500.00 á mánuði vegna hlífðarfata-
kostnaðar, og miðast frádrátturinn við þann vikufjölda, er þeir eru háðir
greiðslu slysatryggingariðgjalda sem fiskimenn. Þá skal og sömu aðil-
um veittur sérstakur frádráttur, kr. 1500.00 fyrir hvern mánuð, reiknað á
sama hátt, enda hafi þeir verið skipverjar á þess konar skipum í a. m. k.
3 mánuði á viðkomandi skattári.

Hlutaráðnir menn skulu og njóta frádráttar samkv. 2. málsgr. þessa
stafliðar, þótt þeir séu eigi lögskráðir, enda geri útgerðarmaður skattanefnd
fullnægjandi grein fyrir, hvernig hlutaskiptum er farið og yfir hvaða tímabil
launþegi hefur tekið kaup eftir hlutaskiptum.

2. 2. gr. (verður 4. gr.) orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu fyrst koma til framkvæmda við álagn-

ingu tekju- og eignarskatts fyrir skattárið 1958. Jafnframt er úr gildi fallinn
a-liður 4. gr. laga nr. 36/1958.
Nefndarmenn áskilja sér rétt til að flytja aðrar breytingartillögur eða fylgja

tillögum, er fram kunna að koma.
Einn nefndarmanna, Jóh. H., var fjarstaddur, er málið var afgreitt.

Alþingi, 9. apríl 1959.
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