
Nd. 530. Frumvarp til laga [178. mál]
um tekjustofna sveitarfélaga.

(Eftir 2. umr. i Nd., 29. marz.)

I. KAFLI
Almenn ákvæði.

1. gr.
Tekjustofnar sveitarfélaga eru þessir:

a. Fasteignaskattur.
b. Aðstöðugjald.
e, Framlög úr Jöfnunarsjóði. (Hluti af söluskatti og landsútsvör).
d. Útsvör.

Fer um tekjustofna þessa samkvæmt þvi, er lög þessi ákveða.

2. gr.
Auk tekna, samkvæmt 1. gr., hafa sveitarfélög tekjur af eignum sinum, eigm

atvinnurekstri og stofnunum, sem reknar eru i almenningsþágu, svo sem vatnsveit-
um, rafmagnsveitum, hitaveitum o. fl., enn fremur ýmsar aðrar tekjur, svo sem leyfis-
gjöld o. fl., allt eftir því, sem lög og reglugerðir mæla fyrir um.

II. KAFLI
Um fasteignaskatt.

3. gr.
A allar fasteignir. sbr. þó 6. gr., skal árlega leggja skatt til sveitarfélaga, þar

sem fasteign er.
Skattur þessi skal miðaður vii" fasteignamatsverð og vera sem hér segir:

a. 2% af virðingarverði byggingarlóða.
b. 1% af virðingarverði húsa og annarra mannvirkja.
e, %% af virðingarverði túna, garða, reita, erfðafestulanda og annarra lóða og

lendna.

4. gr.
Sveitarstjórn annast álagningu og innheimtu skattsins, sem reiknast af heilum

þúsundum virðingarverðs, og skal sleppa því, sem umfram er. Eigandi greiðir
skattinn, nema um leigujarðir, leigulóðir eða önnur samningsbundin jarðarafnot sé
að ræða. Þá greiðist skatturinn af ábúanda eða notanda.

Gjalddagi skattsins er 15. janúar.

5. gr.
Með reglugerð, sem ráðherra staðfestir, getur sveitarstjórn ákveðið að innheimta

fasteignaskatt samkvæmt 3. gr. með allt að 200% álagi.

6. gr.
Undanþegnar fasteigna skatti eru kirkjur, samkomuhús og íþróttahús, sem hvorki

eru leigð út til skemmtana né rekin i ágóðaskyni, skólahús, barnahæli, sjúkrahús,
elliheimili, þinghús og hús annarra ríkja, að svo miklu leyti, sem þau eru notuð af
sendimönnum þeirra i milliríkjaerindum. Sama gildir um lóðir slikra húsa.



Nú er hús sumpart notað til annars en að framan greimr, svo sem til íbúðar
fyrir aðra en húsverði, og greiðist skatturinn þá hlutfallslega miðað við slík afnot
samkvæmt mati fasteignamatsmanna.

7. gr.
Fasteignaskattinum fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem hann er lagður á, og

skal ásamt dráttarvöxtum i 2 ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum öðrum veðkröf-
um, er á eigninni hvíla. Ef hús brennur, eftir að skatturinn er fallinn i gjalddaga,
er sami forgangsréttur fyrir honum i brunabótafjárhæð hússins.

III. KAFLI
Um aðstOougjald.

8. gr.
Heimilt er sveitarstjórnum að innheimta aðstöðugjald i sveitarsjóð hjá atvinnu-

rekendum og öðrum þeim, sem sjálfstæða atvinnu hafa i sveitarfélaginu, samkvæmt
ákvæðum þessa kafla.

Undanþegnir aðstöðugjaldi eru þeir, sem um ræðir í 29. gr., svo og skólar,
barnahælí, sjúkrahús, elliheimili, orkuver til almenningsþarfa, sláturhús, mjólkurbú
og olíufélög, sem greiða landsútsvar.

9. gr.
Aðstöðugjald skal miða við samanlögð rekstrarútgjöld næstliðið almanaksár,

þar með taldar fyrningarafskriftir samkvæmt ákvæðum skattalaga, svo og vöru-
kaup verzlana og efniskaup vegna framleiðslu iðnaðarfyrirtækja.

Aldrei skal reikna aðstöðugjald af hærri upphæð en sem nemi brúttótekjum.
Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um álagningu gjaldsins.

10. gr.
Aðstöðugjald má eigi hærra vera en hér greinir:

a. Allt að %% af rekstri fiskiskipa og flugvéla.
b. - 1% verzlunarskipa.
c. - 1%% - hvers konar iðnaðarrekstri.
d. - 2% - öðrum atvinnurekstri.

11. gr.
Skattstjórar annast álagningu aðstöðugjalds, og skal það álagt i heilum hundruð-

um króna.
Aðstöðugjald, sem ekki nær kr. 300.00, fellur niður.
Gjalddagi aðstöðugjalds er 1. júlí.

12. gr.
Innheimta má aðstöðugjald hjá gjaldanda í öðru sveitarfélagi en þar, sem hann

á lögheimili eða hefur aðalatvinnurekstur sinn, ef
a. hann rekur þar fiskikaup. fiskiverkun eða hefur þar heimilisfasta atvinnu-

stofnun, svo sem útibú, og verður þá ekki lagt aðstöðugjald á hann að þvi leyti
annars staðar.

b. hann er búsettur erlendis og rekur atvinnu hér á landi.
Skylt er gjaldanda að gefa hlutaðeigandi skattstjóra skýrslu um samanlögð

útgjöld sin, sbr. 9. gr., vegna starfseminnar, samkvæmt a- og b-lið þessarar greinar,
innan loka framtalsfrests, ella áætlar skattstjóri útgjöldin að fenginni umsögn fram-
talsnefndar eða hreppsnefndar.
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13. gr.
Nú hefur sveitarstjórn ákveðið að nota heimild þessa kafla um innheimtu að-

stöðugjalds, og skal hún þá tilkynna skattstjóra þá ákvörðun sína og láta honum
samtímis í té upplýsingar um, hversu hátt gjald þetta skuli vera, sbr. 10. gr.

Tilkynning til skattstjóra skal send eigi síðar en 15. febrúar ár hvert.

14. gr.
Þegar skattstjóri hefur lokið álagningu aðstöðugjalds samkvæmt þessum kafla,

semur hann skrá um aðstöðugjöld í hverju sveitarfélagi og sendir hana þegar til
sveitarstjórnar, sem innheimtir gjöldin.

IV. KAFLI
Um jöfnunarsjóð sveitarfélaga.

15. gr.
Hlutverk Jöfnunarsjóðs CI':

a. Að greiða framlag til sveitarfélaganna samkvæmt ákvæðum þessa kafla.
b. Að greiða fram úr fjárhagserfiðleikum sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum

sveitarstj órnar laga.
e, Að leggja út greiðslur þær á milli sveitarfélaga, sem ríkissjóður ber ábyrgð

á samkvæmt framfærslulögunum, þar til þær hafa verið endurgreiddar af því
sveitarfélagi, sem þær hafa verið inntar af hendi fyrir.

d. Að greiða aukaframlag til þeirra sveitarfélaga, sem ekki fá nægileg útsvör
álögð samkvæmt 34. gr.

e. Að styrkja, eftir ákvörðun ráðherra, tilraunir til að koma betra skipulagi og
meira samræmi í framkvæmdir sveitarmálefna og samstarf sveitarfélaga.

16. gr.
Tekjur Jöfnunarsjóðs eru þessar:

a. Ríkissjóður greiðir % hluta söluskatts, sem innheimtur er til ríkissjóðs, sbr.
lög nr. 10 1960, um söluskatt, 1. gr. 1. tl., svo og bráðabirgðaákvæði sömu laga,
a-lið, til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, þó eigi lægri fjárhæð en 56 millj. króna
á ári. Nú reynist svo eitthvert ár, að % hluti söluskatts nær eigi lágmarks árs-
greiðslu (56 millj. krónum) ríkissjóðs til Jöfnunarsjóðs, og má þá draga mis-
muninn frá greiðslum ríkissjóðs til Jöfnunarsjóðs næsta eða næstu ár á eftir,
ef fimmtungur söluskatts nemur þá hærri fjárhæð en lágmarksársgreiðslu til
sjóðsins.

Ríkissjóður greiðir Jöfnunarsjóði þennan hluta af söluskattinum ársfjórð-
ungslega eftir á.

b. Landsútsvör samkvæmt 17.-19. gr. laga þessara.

17. gr.
Landsútsvör greiða:

a. Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins og Sölunefnd varnarliðseigna.
b. Síldarverksmiðjur ríkisins, Áburðarverksmiðjan, Sementsverksmiðja ríkisins,

Viðtækjaverzlun ríkisins. Landssmiðjan og Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
C. Olíufélög, sem flytja inn olíur og olíuvörur og annast sölu þeirra og dreifingu

innanlands.
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18. gr.
Fjárhæð lands útsvara skal vera sem hér segir:

a. 5% af hagnaði ríkisfyrirtækja samkvæmt 17. gr. a.
b. 1% af heildarsölu stofnana þeirra, er um getur í 17. gr. b.
e, 1ys % af heildarsölu olíufélaga. sbr. 17. gr. c.

19. gr.
Gjaldendur greiða lands útsvör sin til Jöfnunarsjóðs. Greiðslunni skal fylgja

greinargerð um fjárhæð landsútsvarsíns.

20. gr.
Félagsmálaráðuneytið annast úthlutun framlaga Jöfnunarsjóðs til sveitarfélag-

anna samkvæmt ákvæðum þessarar greinar.
Fjórðungur landsútsvara, sem til falla i hverju sveitarfélagi, skal koma i hlut

þess, en % hlutum skal ásamt söluskatti, samkvæmt 16. gr. a, skipt á milli sveitar-
félaganna í réttu hlutfalli við ibúatölu hvers sveitarfélags hinn 1. desember árið á
undan, þó þannig, að ekkert sveitarfélag fái hærra framlag en nemi 60% af saman-
lögðum fasteignasköttum, aðstöðugjöldum og útsvörum s. I. ár, sbr. þó 15. gr. d.

Fé því, sem ekki verður úthlutað vegna ákvæðisins um 60% hámarkið, skal
varið til þess að greiða kostnað, sem fellur á Jöfnunarsjóð samkvæmt ákvæðum
15. gr.

Við úthlutun framlaga samkvæmt grein þessari er ráðherra heimilt að halda
eftir 1% af tekjum sjóðsins til þess að mæta þörfum sveitarfélaganna samkvæmt
15. gr., unz sjóðurinn nemur allt að kr. 5000000.00.

21. gr.
Framlag Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaganna samkvæmt 20. gr. skal greitt þrisvar

sinnum á ári, fyrir 15. maí, 15. október og 15. janúar.
Nú kemst sveitarfélag eftir setningu laga þessara i vanskil með greiðslur vegna

veittra rikisábyrgða, og er ráðuneytinu þá heimilt að inna slikar greiðslur af hendi
af framlagi til sveitarfélagsins, eftir þvi sem til vinnst.

22. gr.
Félagsmálaráðuneytið skal hlutast til um ýtarlega rannsókn á fjárreiðum sveitar-

félags, sem þarfnast aukaframlags samkvæmt 15. gr. d.
Slíkt aukaframlag skal eigi veita fyrr en að lokinni rannsókn og eftir að teknar

hafa verið til greina þær aðfinnslur, sem rannsóknin hefur gefið tilefni til.
Ráðuneytið getur sett það skilyrði fyrir aukaframlagi, að sveitarstjórn hafi

notað heimildir til hækkunar fasteignaskatta, sbr. 5. gr., og til innheimtu aðstöðu-
gjalda samkvæmt III. kafla.

Um greiðslu aukaframlags gildir ákvæði 2. mgr. 21. gr.

23. gr.
Félagsmálaráðherra hefur á hendi yfirstjórn Jöfnunarsjóðs. Skal sjóðurinn vera i

vörzlu Iélagsmálaráður.eytísíns, sem annast bókhald hans, úthlutun framlaga sam-
kvæmt 20. gr., greiðslur samkvæmt 15. gr., svo og afgreiðslur á vegum sjóðsins.

24. gr.
Fé sjóðsins skal ávaxtað i tryggri lánsstofnun.
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25. gr.
Árlega skal semja reikning Jöfnunarsjóðs, sem endurskoðaður skal af endur-

skoðunardeild Ijármálaráðuneytisins.
Ársreikningar sjóðsins skulu birtir í B-deild Stjómartíðinda.

26. gr.
Félagsmálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um starfsemi sjóðsins,

þar á meðal um gjalddaga og innheimtu landsútsvara samkvæmt 19. gr.

V. KAFLI
Um útsvör.

A. Almennt um útsvör.
27. gr.

Upphæð útsvara í hverju sveitarfélagi skal þannig ákveðin í fjárhagsáætlun
sveitarfélagsins, að útsvörin ásamt öðrum tekjum sveitarfélagsins hrökkvi fyrir
útgjöldum þess á árinu, þegar gert hefur verið ráð fyrir 5-10% vanhöldum við
innheimtu þeirra.

Nú reynast útsvör þannig ákveðin hærri en vera skal samkvæmt 34. gr. 2. mgr.,
og koma þá til framkvæmda ákvæði d-liðs 15. gr. laga þessara.

B. Um útsvarsskyldu.
28. gr.

Eftirtaldir aðilar eru útsvarsskyldir, sbr. þó 29. gr. og 67. gr., með þeim tak-
mörkunum, sem um getur í 31.-36. gr. laga þessara:
a. Allir, sem eiga lögheimili hér á landi samkvæmt lögum nr. 35/1960, um lögheimili.
b. Hlutafélög og önnur félög með takmarkaðri ábyrgð félagsmanna, kaupfélög og

önnur samvinnufélög, sameignarfélög og samlög. Nú eru ekki fleiri en þrír
félagar í sameignarfélagi með persónulegri ábyrgð, og er útsvar þá ekki lagt
á félagið sjálft, heldur á hvern einstakan félagsmann, nema tilmæli komi um
það frá félaginu einu ári áður en tekjur eru taldar fram.

e, Sjóðir og stofnanir, sem reka atvinnu, svo og dánar- og þrotabú, sem tekjur
hafa eða eiga eignir.

d. Útlendingar, sem stunda atvinnu skemmri eða lengri lima hér á landi eða ii.
íslenzkum skipum, sbr. lög nr. 22/1956. Sama gildir um íslenzka ríkisborgara,
sem ekki hafa lögheimili á Íslandi.

e. Aðrir aðilar, sem ekki hafa lögheimili eða aðsetur hér á landi, en reka hér
atvinnu eða eiga hér arðbærar eignir.

29. gr.
Undanþegnir útsvari eru:

a. Forseti Íslands.
b. Fyrirsvarsmenn annarra ríkja, sem hér dveljast, erlendir starfsmenn sendiráða

og annað erlent þjónustufólk þeirra, vegna þeirra eigna og tekna, sem þeim
hlotnast fyrir slík störf.

e, Starfsmenn utanríkisþjónustunnar, sem dveljast erlendis, vegna eigna og tekna,
sem þeim hlotnast fyrir þau störf.

d. Giftar konur, nema þær eigi séreign eða hjúskapareign, sem gefa verulegan
arð, hafi atvinnu aðra en heimilisstörf, eða hafi slitið samvistum við bónda
sinn, en þá má leggja útsvar á þær.

e. Þeir, sem greiða landsútsvar, sbr. 17. gr., þó ekki oliufélög, sbr. 17. gr. e,
f. Félög, sem enga atvinnu reka, svo sem félög til eflingar listum og vísindum,

skemmtifélög. líknarfélög, stjórnmálafélög, trúarbragðafélög o. fl.
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g. Ríkissjóður, ríkisstofnanir, svo og sjóðir, sem standa undir umsjón ríkisstjórn-
arinnar, sveitarfélögin sjálf og fyrirtæki, sem þau reka, og sjóðir sveitarfélaga,
og enn fremur aðrir sjóðir og stofnanir, sem enga atvinnu reka.

30. gr.
a. Hvert sveitarfélag leggur útsvar á sína íbúa, sbr. 13. gr. laga nr. 35/1960, um

lögheimili.
b. Á aðra aðila skal lagt í því sveitarfélagi, þar sem aðalstarfsemi þeirra fer fram.
e. Þar í sveit skal útsvar gjalda, sem það var á lagt, og á hún allt útsvarið.
d. ÞÓ skal skipta útsvari á milli sveitarfélaga, ef gjaldandi flyzt búferlum á milli

þeirra á árinu, áður en útsvar var á lagt.
e. Engin sveit getur þó krafizt hluta af útsvari, nema gjaldandi hafi átt þar rétt

lögheimili a. m. k. þrjá mánuði á árinu, sem hann flutti. Útsvari skal skipt i
réttu hlutfalli við þann tíma, sem gjaldandi átti lögheimili í hvoru eða hverju
sveitarfélagi.

f. Kröfu um útsvarsskipti samkvæmt þessari grein, ásamt upplýsingum um bú-
ferlaflutning, skal senda til sveitarstjórnar heimilissveitar fyrir lok aprílmán-
aðar.

g. Að lokinni niðurjöfnun sendir sveitarstjórnin kröfuna, með umsögn, til skatt-
stjórans i umdæmi sínu til úrskurðar, nema samkomulag verði um aðra
málsmeðferð.

h. Skattstjóri sendir báðum (öllum) aðiIdarsveitum þegar úrskurð um skipting-
una, og er heimilt að áfrýja til ríkisskattanefndar.

i. Áfrýjunarfrestur er mánuður, frá því tilkynning um úrskurð var póstlögð.
j. Eigi verður útsvar lagt á aðila nema í einu sveitarfélagi á sama ári.
k. Nú stundar gjaldþegn fasta atvinnu utan heimilissveitar og meiri hluti atvinnu-

tekna hans stafar frá þeirri atvinnu, en útsvör verða talin hlutfallslega lægri
Í heimilissveit hans en atvinnusveit, svo að nemi a. m. k. 10%, og getur þá
atvinnusveit krafizt þess, þótt útsvari gjaldþegns sé ekki skipt, að hann greiði
henni útsvar, sem nemur þeirri upphæð, er honum hefði borið að greiða í at-
vinnusveit umfram það, er hann greiðir í heimilissveit. Heimilissveit er skylt
að innheimta útsvarsauka þennan, samkvæmt úrskurði skattstjóra i umdæmi
heimilissveitar, og standa atvinnu sveit skil á honum. Úrskurði skattstjóra má
áfrýja til ríkisskattanefndar eftir almennum reglum, sbr. i-lið. Gjaldþegn getur
og áfrýjað með sama fresti.

C. Upphæð einstakra útsvara.
31. gr.

Útsvör skal miða við hreinar tekjur og eign samkvæmt skattskrá, sbr. þó 36.
gr. 2. mgr. og 42. gr.

Útsvör síðastliðins árs skulu dregin frá hreinum tekjum, ef þau hafa verið greidd
að fullu fyrir áramót næst á undan niðurjöfnun.

32. gr.
Útsvör skulu vera sem hér segir:

A. Af hreinum tekjum greiða:
1. Einstaklingar:

Af 15- 20 þús. kr. greiðist kr.
20-- 25
25- 30
3(}- 40
40- 50
50- 60
60-100
100 þús. kr. og þar yfir -

200 af
900

1700
2600
4600
6800
9200

19200

15þús. kr. og 14% af afgangi.
20 16%
25 18%
30 - 20%
40 - 22%
50 - 24%
60 - 25%

100 - 30%
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Frá útsvari, eins og það reiknast samkvæmt þessum stiga, er veittur fjölskyldu-
frádráttur, kr. 800.00 fyrir konu, en fyrir hvert barn innan 16 ára aldurs á fram-
færi gjaldanda samkvæmt þeim reglum, sem hér fara á eftir:

Fyrir 1. barn kr. 1000.00, fyrir 2. barn kr. 1100.00, fyrir 3. barn kr. 1200.00 og
þannig áfram, að frádrátturinn hækkar um kr. 100.00 fyrir hvert barn.

Auk frádráttar þess, er hér um ræðir, er heimilt að draga frá útsvari sam-
kvæmt 1. mgr. allt að kr. 800.00, þannig, að útsvör allra verði lækkuð um hér um
bil sömu fjárhæð.

Heimilt er að fella niður útsvarsálagningu á tekjur, sem lægri eru en svo, að
útsvar af þeim nemi 1000 kr.

2. Félög:
Af 1-75 þús. kr. greiðist 200 kr. af 1 þús. kr. og 20% af afg
- 75 þús. kr. og þar yfir 15000 - - 75 - - - 30%

B. Af hreinum eignum greiðist:
Af 40- 70 þús. kr. greiðast 100 kr. af 40 þús. kr. og

70-100 250 - - 90
100-150 430 - - 100
150-200 760 - - 150
200-250 1180 - - 200
250 þús. kr. og þar yfir 1630 - - 250

5%0 af afg.
6%0 -
7%0 -
8%0 -
9%0 -

- 10%0-

33. gr.
Lækka skal útsvör gjaldenda frá því, sem ákveðið er i 32. gr. laga þessara, þegar

eftirtaldar ástæður eru fyrir hendi:
a. Sjúkrakostnaður. sem á þá fellur, ef verulegan má telja.
b. Slys, dauðsföll, eignatjón, mikil tekjurýrnun eða önnur óhöpp, sem skerða gjald-

getu þeirra verulega.
c. Uppeldis- og menningarkostnaður barna þeirra, sem eldri eru en 16 ára, sem

þeir annast greiðslu á.
Heimilt er að undanþiggja bætur almannatrygginga útsvarsálagningu að ein-

hverju eða öllu leyti og að lækka útsvör gjaldenda, sem orðnir eru 65 ára.

34. gr.
Nú kemur í ljós, að útsvör samkvæmt 32.·--33. gr. laga þessara reynast hærri

eða lægri en fjárhagsáætlunin segir til um, og skal þá lækka eða hækka hvert út-
svar að réttri tiltölu, unz hinni áætluðu upphæð, að viðbættum 5-10%, er náð.

Hækkun útsvara má þó eigi fara fram úr 30 hundraðshlutum.

35. gr.
Útsvar skal ákveðið í heilum hundruðum króna þannig, að 50 kr. eða lægri

upphæð skal sleppt, en hærri upphæð hækkuð.

36. gr.
Sameignarfélög, þar með talin samlög, sem hafa það að meginmarkmiði að

annast vinnslu eða sölu á framleiðsluvörum félagsmanna, greiða ekki útsvar af
þeim tekjum, sem skipt er milli sameigenda í samræmi við hlutdeild þeirra i af-
urðasölu eða afurðavinnslu félagsins og lagt er á útsvar hjá þeim.

Samvinnufélög greiða ekki útsvar af arði, sem stafar af viðskiptum félags-
manna.

Félögin láta framtalsnefndum eða hreppsnefndum í té glögga skýrslu um við-
skiptin við utanfélagsmenn og ágóða af þeim. Annars kostar áætlar framtalsnefnd
eða hreppsnefnd viðskiptin og arð af þeim. Kæra má áætlanir nefndanna eftir al-
mennum reglum um útsvarskærur .
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D. Um álagningu útsvara.
37. gr.

Bæjarstjórn kýs eftir hverjar reglulegar bæjarstjórnarkosningar 3-5 menn, og
jafnmarga til vara, i framtalsnefnd til fjögurra ára, nema ákveðinn hafi verið
skemmri kjörtími fyrir nefndina. Nefndin skiptir sjálf með sér störfum.

Skattstjóri eða umboðsmaður hans á sæti í framtalsnefnd. Ekki á hann at-
kvæðisrétt i nefndinni, nema bæjarstjórn hafi kosið hann í hana. Kjósa má skatt-
stjóra eða umboðsmann hans formann framtalsnefndar, þó að hann eigi þar eigi
atkvæðisrétt.

38. gr.
t hreppum annast hreppsnefnd störf framtalsnefndar, samkvæmt 42. gr., ásamt

skattstjóra eða umboðsmanni hans.
Hreppsnefnd getur þó falið 1-3 mönnum úr sínum hópi, og er sveitarstjóri

þar með talinn, að annast störf framtalsnefndar, ásamt skattstjóra eða umboðs-
manni hans.

Skattstjóri eða umboðsmaður hans á ekki atkvæðisrétt um störf framtalsnefndar
i hreppsnefnd, nema hann sé jafnframt hreppsnefndarmaður eða hafi verið kosinn
til starfanna af hreppsnefnd, en fela má honum forustu þessara starfa.

39. gr.
Um kjörgengi til framtalsnefnda og skyldu til setu i framtalsnefnd fer sam-

kvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga um kjörgengi til sveitarstjórna og skyldu til
setu i sveitarstjórn.

Ákvæði sveitarstjórnarlaga um fundahöld sveitarstjórna gilda um framtals-
nefndir eftir þvi, sem við getur átt.

40. gr.
Skattstjóri eða umboðsmaður hans skal veita þeim, er annast framtalsnefndar-

störf, aðgang að öllum skattframtölum.
Framtalsnefndarmönnum, hreppsnefndarmönnum og öðrum þeim, sem annast

störf framtalsnefnda, er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegn-
ingarlaga um opinbera starfsmenn, að skýra óviðkomandi mönnum frá þvi, er þeir
komast að við framtalsnefndarstörf um hagi gjaldþegna.

41. gr.
Þóknun til skattstjóra eða umboðsmanns hans fyrir framtalsnefndarstörf er

innifalin i launum hans, en sveitarstjórn ákveður þóknun til annarra fyrir slík
störf, sem greiðist úr sveitarsjóði.

42. gr.
Hlutverk framtalsnefndar er:

a. að rannsaka skattframtölin og úrskurða til útsvarsálagningar. sbr. þó 2. mgr.,
b. að áætla tekjur og eignir þeirra, sem ekki hafa skilað skattframtali innan lög-

boðins frests, en við þá áætlun skal miða álagningu útsvara á þessa aðila,
e, að ákveða, að hverju leyti skuli til greina taka ýmis atvik i sambandi við

álagningu útsvara, sem lög ákveða eða heimila að tillit sé tekið til, sbr. 33. gr.,
d. að semja skrá yfir tekjur og eignir gjaldenda, sem miða skal útsvörin við,

samkvæmt stafliðum a-c,
e. að senda skrá þá, sem um ræðir í d-Iið hér að framan, til hlutaðeigandi skatt-

stjóra, ásamt upplýsingum um upphæð útsvara samkvæmt fjárhagsáætlun sveit-
arfélagsins,

f. að úrskurða allar kærur vegna útsvarsálagninga, sem fram kunna að koma,
samkvæmt 52. gr. laga þessara.
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Nú hyggst framtalsnefnd eða hreppsnefnd breyta framtali gjaldanda i óhag,
er hún úrskurðar það, sbr. a-lið þessarar greinar, og skal hún þá tilkynna honum
þá fyrirætlun og gefa honum kost á að gæta réttar síns. Þetta ákvæði gildir þó
ekki um leiðréttingar á augljósum villum, svo sem færslum í framtölum, sem brjóta
í bága við lagafyrirmæli. eða reikningsskekkjum.

Störfum þeim, sem um ræðir
mánaðar ár hvert.

43. gr.
42. gr. a-e, skal vera lokið fyrir lok april-

44. gr.
Skattstjóri annast álagningu útsvara í skattaumdæmi sínu, sbr. þó 45. gr.
Við álagningu útsvaranna er hann bundinn við skrá þá um tekjur og eignir,

sem um ræðir í 42. gr. d. Skattstjóri skal þó breyta skránni, ef í ljós kemur við
athugun hans og endurskoðun skattframtala:
a. að leiðrétting á reikningsskekkjum krefst þess,
b. að ekki hefur verið fylgt gildandi lögum um framtal tekna. eigna. skulda eða

frádráttar gjalda,
e. að nýjar upplýsingar liggja fyrir, t. d. launamiðar, sem ekki var kunnugt um,

þegar skráin var samin.

45. gr.
Í hreppum með færri en 500 íbúa er sveitarstjórn heimilt að leggja á útsvör

án milligöngu skattstjóra, sem lætur þeim þá Í té afrit af skattskrá hreppsins til
hliðsjónar við álagninguna. Hreppsnefnd gerir síðan skrá um álagninguna, sem
skal vera lokið 20. júní ár hvert. Að öðru leyti gilda um álagningu hreppsnefnda
ákvæði laga þessara.

46. gr.
Skattstjóri semur skrá um útsvör í hverju sveitarfélagi í skattaumdæmi sínu,

þegar hann hefur lokið álagningu útsvaranna, samkvæmt 44. gr.
Skrá þessa skal hann síðan senda hlutaðeigandi sveitarstjórn til innheimtu

eigi síðar en 20. júní ár hvert.

E. Um gjalddaga og innheimtu.
47. gr.

Gjalddagar útsvara skulu vera tveir. Annan helming útsvara skal greiða fyrir
15. júli, en hinn helminginn fyrir 15. október.

Sveitarstjórn getur þó ákveðið aðra gjalddaga á útsvör um eftir þessum reglum:
a. Með fimm jöfnum greiðslum, er falla í gjalddaga 1. febrúar. 1. marz, 1. april,

1. maí og 1. júní. má innheimta til greiðslu upp í útsvar yfirstandandi árs
hjá hverjum gjaldanda fjárhæð, jafnháa allt að helmingi þess útsvars, sem hon-
um bar að greiða næstliðið ár. Sveitarstjórn setur nánari reglur um þessar
greiðslur fyrir 15. janúar ár hvert og auglýsir þær á þann hátt, er venjulegt
er um almennar auglýsingar á hverjum stað. - Nú hafa tekjur gjaldanda á
útsvarsárinu verið lægri en á næsta ári áður, svo að nemi 30% eða þar yfir,
eða ástæður hans versnað með öðrum hætti svo mjög, að vænta megi þess,
að mun lægra útsvar verði lagt á hann en árið áður, og getur hann þá krafizt
lækkunar á útsvarsgreiðslum samkvæmt þessum staflið. Hreppsnefnd eða fram-
talsnefnd ákveður lækkunina. Nú verður ljóst, þegar niðurjöfnun útsvara lýkur,
að gjaldandi hefur þegar greitt meira en álagt útsvar, og skal þá endurgreiða
það, sem ofgreitt var, ásamt %% vöxtum fyrir hvern mánuð eða hluta úr
mánuði, sem féð var í vörzlum sveitarsjóðs.

b Álagt útsvar að frádregnu því, sem greiða ber samkvæmt a-lið, ber gjaldanda
að greiða með allt að fimm jöfnum greiðslum á tímabilinu frá 1. ágúst til 1.
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desember eftir ákvörðun sveitarstjórnar, 1. ágúst, 1. sept., 1. okt., 1. nóv. og
1. des.

c. Allar greiðslur samkvæmt þessari grein skulu inntar af höndum í heilum krön-
um eða heilum eða hálfulll tug króna, eftir ákvörðun sveitarstjórnar.

d. Vangreiðsla á útsvarshluta samkvæmt þessari grein veldur því, að allt útsvar
gjaldandans á gjaldárinu fellur í eindaga 15 dögum eftir gjalddagann, þó ekki
fyrr en 15. næsta mánaðar, eftir að álagningu er lokið.

48. gr.
a. Kaupgreiðendur ábyrgjast, að útsvarsgjaldendur, sem þeir greiða kaup, standi

skil á útsvari sínu, álögðu á gjaldárinu, á gjalddögum, sem ákveðnir verða
samkvæmt 47. gr., eða þegar kaup fellur til útborgunar eftir gjalddaga, og er
kaupgreiðanda rétt og skylt að halda eftir af kaupinu til útsvarsgreiðslunnar,
enda hafi áður komið fram krafa frá sveitarstjórn til kaupgreiðanda um, að
hann haldi eftir af kaupi nu fyrir útsvarsgreiðslunni.

b. Vilji sveitarstjórn haga innheimtunni á þann veg, sem segir í a-lið, skal hún
senda hverjum kaupgreiðanda í tæka tíð tilkynningu um útsvör þeirra gjald-
enda, sem kaupgreiðandi hefur í þjónustu sinni og ætlazt er til, að kaupgreið-
andi greiði, og senda jafnframt þríritaða kvittanaeyðublaðabók, er sýni glöggt,
að um útsvarsgreiðslur sé að ræða. Skal kaupgreiðandi láta útsvarsgreiðanda
í té slíka kvittun í hvert sinn, er hann greiðir upp í útsvar sitt. Samriti af
kvittuninni ber kaupgreiðanda að skila, um leið og hann afhendir útsvars-
greiðsluna til sveitarsjóðs.

e. Orðið kaup tekur til hvers konar kaups, launa, aflahlutar eða annarrar þókn-
unar, þ. á m. eftirlauna, hvort sem greitt er samkvæmt vínnusarnningi, ákvæðis-
vinnusamningi eða öðrum samningum eða ákvörðunum.

d. Kaupgreiðandi telst sérhver sá, sem innir framangreindar greiðslur af hendi,
hvort heldur fyrir sjálfan sig eða aðra, þ. á m. kaupgreiðslustöðvar . Taki
hlutarmaður aflahlut sinn og selji öðrum, telst kaupandinn kaupgreiðandi.

e. Sveitarstjórn getur og gert kröfu um, að kaupgreiðendur haldi eftir af kaupi
kaupþega til greiðslu á eldri útsvarsskuldum ásamt dráttarvöxtum og kostnaði.

f. Til lúkningar greiðslum samkvæmt e-lið skal þó ekki haldið eftir meira en
:Y5hluta af því kaupi, sem til útborgunar á að koma hverju sinni, hjá útsvars-
gjaldanda, sem á fyrir heimili að sjá, en ella Ys. Ekki má krefja útsvarshluta
af manni samkvæmt e- og f-liðum, ef kaup hans fullnægir ekki brýnustu
lífsþörfum hans, að dómi framfærslunefndar .

g. Allir kaupgreiðendur skulu, þegar sveitarstjórn krefst þess, skyldir til að láta
henni í té skýrslu, munnlega eða skriflega, eftir því sem sveitarstjórn óskar,
um nöfn starfsmanna, sem taka kaup hjá þeim, stöðu þeirra, fæðingardag og
ár, heimilisfang, launakjör, upphæð kaups, hvernig kaup er greitt, gjalddaga
og önnur atriði, sem sveitarstjórn óskar að fá vitneskju um vegna innheimtu
útsvara af kaupi. Sveitarstjórn getur krafið um framangreindar skýrslur með
munnlegri kröfu eða skriflegri svo og með almennri auglýsingu, og setur
sveitarstjórn kaupgreiðendum frest til að skila skýrslum.

h. Allir, sem hafa með höndum atvinnurekstur með aðkeyptu vinnuafli verka-
fólks, skulu að kröfu sveitarstjórnar skyldir til að senda henni kaupskrár
sínar eða afrit af þeim það snemma, að unnt sé að gera kröfu um útsvars-
greiðslur þeirra, er við kaupi eiga að taka, áður en til iltborgunar kemur.

i. Kaupgreiðandi, sem skyldur er að halda eftir af kaupi samkvæmt því, er i
grein þessari segir, skal við hverja útborgun, þar með taldar hvers konar
greiðslur upp i kaup, draga af kaupi útsvarsgjaldanda fjárhæð, er nægir, til
greiðslu samkvæmt a-lið og heimilt að draga af kaupi samkvæmt e- og I-líðum,
svo og 10% af kaupi daglaunafólks, þó ekki af lægri kaup upphæð en 100
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krónum, og skila sveitarstjórn því, sem þannig er haldið eftir, innan tveggja
virkra daga frá útborgunardegi, og er sú greiðsla bindandi fyrir útsvars-
gjaldandann. Nú er kaup greitt að einhverju leyti í öðru en peningum, svo
sem með fæði, húsnæði eða öðrum hlunnindum, og skulu þá þessi hlunnindi
talin með kaupgreiðslu á því verði, sem þau eru almennt metin til skatts á
hverjum stað.

j. Nú hættir útsvarsgjaldandi að taka kaup hjá kaupgreiðanda, er krafinn hefur
verið um greiðslu upp í útsvar hans, áður en umkrafin útsvarsskuld er að
fullu greidd, og skal kaupgreiðandi þá tafarlaust tilkynna sveitarstjórn brott-
för útsvarsgreiðanda.

k. Útsvarsgjaldandi og kaupgreiðandi mega ekki slíta vinnusamningi fyrir það eitt,
að krafizt hefur verið útsvarsgreiðslu af kaupi gjaldanda.

1. Ef kaupgreiðandi :
1. vanrækir að láta sveitarstjórn í té umkrafðar skýrslur og upplýsingar um

útsvarsgjaldendur innan tiltekins frests,
2. greiðir útsvarsgjaldanda kaup án þess að halda eftir þeirri fjárhæð, sem

skylt var samkvæmt þessari grein,
3. skilar eigi til sveitarstjórnar eða umboðsmanna hennar, svo sem hér segir
í i- og j-liðum,

4. tilkynnir ekki brottför útsvarsgreiðanda, svo sem segir í j-lið,
þá ábyrgist hann sem geymslufé þá fjárhæð, sem var haldið eftir hjá útsvars-
gjaldanda upp í skuld hans, en sem eigin útsvars skuld það, sem halda hefði
mátt eftir, ef kaupgreiðandi hefði ekki vanrækt skyldur þæ-, sem honum
bar að rækja samkvæmt þessari grein. Má gera lögtak hjá kaupgreiðanda til
tryggingar þessum skuldum eftir sömu reglum og gera hefði mátt lögtak hjá
útsvarsgjaldanda sjálfum.

m. Útsvarsgjaldandi, sem ofgreitt hefur útsvar til kaupgreiðanda samkvæmt þessari
grein, á rétt til endurgreiðslu beint úr sveitarsjóði, hvort sem kaupgreiðandi hef-
ur greitt sveitarsjóðnum útsvarið eða ekki.

n. Sveitarstjórn setur nánari reglur um innheimtu útsvara eftir þessari grein.

49. gr.
A sama hátt og með sömu viðurlögum og í 48. gr. segir getur sveitarstjórn eða

innheimtumaður, er hún setur fyrir sig, krafizt útsvarsgreiðslu af kaupi gjaldþegns
hjá kaupgreiðanda í öðru sveitarfélagi svo og skýrslna um starfsmenn, sbrvg- og
h-liði, þó ekki með almennri auglýsingu.

50. gr.
Hjón bera ábyrgð á útsvarsgreiðslu hvors annars, enda búi þau saman, þegar

álagning fer fram.

VI. KAFLI
Sameiginleg ákvæði •

.4. Um kærur og áfrýjun.
51. gr.

Þegar sveitarstjórn hefur fengið útsvarsskrá. sbr. 46. gr., og skrá um aðstöðu-
gjöld, sbr. 14. gr., eða lokið álagningu samkv. 45. gr., skulu skrárnar lagðar fram
á þingstað sveitarfélagsins eða öðrum hentugum stað og vera til sýnis fyrir almenn-
ing í tvær vikur. Jafnframt skal framlagning skránna auglýst í blöðum á staðnum
eða með öðrum hætti.
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52. gr.
Rétt er gjaldendum að kæra útsvar og aðstöðugjald, sem þeim er gert að greiða.
Kærur út af útsvari eða aðstöðugjaldi skulu vera bréflegar og sendar réttum

úrskurðaraðila, áður en liðinn er sá tími, sem gjaldskrárnar eiga að liggja frammi,
sbr. 51. gr.

Úrskurðir um slikar kærur skulu vera rökstuddir, og gjöldunum ber að breyta
eftir þvi, sem efni standa til. Kærur skal úrskurða svo fljótt sem unnt er, og eigi siðar
en 30 dögum eftir kærufrest.

Senda skal kærendum i ábyrgðarbréfi afrit af úrskurðunum þegar eftir upp-
kvaðningu þeirra.

Samtímis ber framtalsnefndum og skattstjóra að senda sveitarstjórn afrit úr-
skurðanna.

53. gr.
Nú hyggst úrskurðaraðili breyta gjaldi til hækkunar, sbr. 52. gr., og skal þá

gjaldandanum tilkynnt um þá fyrirætlun og honum gefinn kostur á að gæta réttar
sins.

Sama gildir, ef fyrirhuguð er álagning gjalds á aðila, sem ekki var lagt á, sam-
kvæmt framlögðum skrám.

54. gr.
Útsvarskærur ber að senda til formanns framtalsnefndar eða oddvita hrepps-

nefndar, en framtalsnefnd eða hreppsnefnd leggur úrskurð á kærurnar.
Kærur út af aðstöðugjaldi ber að senda skattstjóra, sem úrskurðar þær.

55. gr.
Nú vill gjaldandi ekki una úrskurði um útsvar eða aðstöðugjald, sbr. 54. gr., og

er honum þá rétt að áfrýja úrskurðinum skriflega til rikisskattanefndar.
Áfrýjunarfrestur er 21 dagur frá því að afrit úrskurðar var póstlagt. sbr. 4.

mgr. 52. gr.
Áfrýjun úrskurðar um aðstöðugjald ber að senda beint til ríkisskattanefndar,

en áfrýjun úrskurðar um útsvar ber að senda til skattstjóra, sem gefa skal skriflega
umsögn um kærumálið. Umsögn sína sendir skattstjóri síðan ásamt áfrýjunarskjali
og öðrum gögnum til rikisskattanefndar, svo fljótt sem unnt er og eigi siðar en 4
vikum eftir að hann fékk málið til umsagnar.

Þegar sveitarstjórn leggur á útsvörin, samkvæmt 45. gr., ber að senda áfrýjun
úrskurðar um útsvarskæru beint til rikisskattanefndar.

56. gr.
Rikisskattanefnd fellir úrskurð i málum þeim, er henni berast, sbr. 55. gr., svo

fljótt sem unnt er og eigi siðar en 6 vikum eftir að henni barst málið, nema
fresta verði úrskurði lengur vegna öflunar frekari gagna.

Rikisskattanefnd ber að rökstyðja úrskurði sína.
Senda ber hlutaðeigandi gjaldendum og sveitarstjórnum afrit af úrskurðum

nefndarinnar þegar eftir uppkvaðningu þeirra.
Úrskurðir rikisskattanefndar eru fullnaðarúrskurðir um upphæð gjalda.

57. gr.
Sama rétt og gjaldendur hafa til þess að kæra út af aðstöðugjaldi til skattstjóra

og áfrýja úrskurðum til rikisskattanefndar hafa og sveitarstjórnir, sem hlut eiga
að máli.

58. gr.
Kæra eða áfrýjun leysir ekki gjaldanda frá þeirri skyldu að greiða gjald sitt

á réttum gjalddaga, en verði gjald har s lækkað, skal það endurgreitt, sem ofgoldið
hefur verið.
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B. Ýmis ákvæði.
59. gr.

Nú þykir sýnt, að innheimtar tekjur hrökkvi ekki til greiðslu gjalda á
reikningsárinu, og getur þá sveitarstjórn ákveðið hækkun álagöra útsvara, samkvæmt
V. kafla laga þessara, sem svarar þvi, sem á vantar, þannig að öll útsvör verði
hækkuð eftir ákveðnu hundraðshlutfalli.

Álögð útsvör, að viðbættri hækkun, mega eigi hærri vera en fyrir er mælt f
34. gr. 2. mgr.

60. gr.
Nú ákveður sveitarstjórn að nota heimild 59. gr. um hækkun gjalda, og skal hún

þá auglýsa þá ákvörðun sína með sama hætti og framlagningu gjaldskrár, sbr.
51. gr.

Viðbótargjöld þessi falla í gjalddaga viku eftir birtingu auglýsingarinnar.

61. gr.
Nú kemur i ljós, eftir að álagningu er lokið, sbr. 14. gr. og 45.-46. gr.,

að gjaldanda hefur verið sleppt, sem lagt skyldi hafa verið á, eða að framtal
gjaldanda hefur verið rangt eða ófullnægjandi að verulegu leyti, og skal þá úr þvi
bætt með nýrri álagningu. Um slíka álagningu gilda sömu reglur og um álagningu
aðstöðugjalds og útsvars samkvæmt lögum þessum, eftir því sem við á.

Gjalddagi gjalda samkvæmt þessari grein er viku eftir að gjaldanda var til-
kynnt um álagninguna.

62. gr.
Ef gjöld samkvæmt II., III., IV. og V. kafla laga þessara eru ekki greidd, áður

en 2 mánuðir eru liðnir frá gjalddaga, skal greiða sveitarsjóði dráttarvexti af þvi,
sem ógreitt er, 1% fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði, sem liður þar fram yfir
frá gjalddaga, unz gjaldið er greitt.

63. gr.
Gjöld þau, sem um ræðir í 62. gr., svo og dráttarvexti má taka lögtaki, sbr. lög

nr. 29 16. des. 1885.

64. gr.
Nú hefur álagning aðstöðugjalda eða útsvara af einhverjum ástæðum dregizt

svo, að gjöld þessi verða eigi innheimt á réttum gjalddögum, samkvæmt lögum þess-
um, og getur ráðuneytið þá hlutazt til um, að álagning fari fram svo fljótt sem
unnt er.

Gjalddagi skal þá vera einni viku eftir að gjaldskrár voru lagðar fram.

65. gr.
Nú verður ágreiningur um gjaldskyldu eða gjaldstofna samkvæmt II., III. og

IV. kafla, og sker þá ráðherra úr. Heimilt er að skjóta málinu til dómstólanna.

66. gr.
Heimilt er sveitarstjórn að breyta gjalddögum þeirra gjalda, sem renna eiga I

sveitarsjóð, til samræmis við gjalddaga útsvara.

67. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að gera samninga við stjórnir annarra rikja um gagn-

kvæmar Ívilnanir á útsvörum þeirra erlendra og íslenzkra aðilja, sem eftir gildandi
útsvarslögum rikjanna eiga að greiða útsvar af sömu tekjum og eignum bæði á Is-
landi og í einhverju öðru ríki.
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68. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Jafnframt eru úr gildi fallin eftirfarandi lög:
Lög nr. 66 12. april 1945, um útsvör, ásamt breytingarlögum nr. 59/1947, 53/1950,

48/1954, 24/1960 og 43/1960.
Lög nr. 47 4. júli 1924, um aukaútsvör ríkisstofnana.
I. kafli laga nr. 67 12. apríl 1945, um fasteignaskatt til bæjar- og sveitarfélaga.
Lög nr. 19 13. apríl 1960, um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga.
Enn fremur eru úr gildi fallin öll lagaákvæði, sem brjóta í bág við lög þessi.

Ákvæði til bráðabirgða.
a. Skattanefndir (skattstjórar þar sem þeir eru) skulu leggja á aðstöðugjald á ár-

inu 1962, og skal gjaldið miðað við útgjöld, efnis- og vörukaup, svo og fyrningar-
afskriftir á árinu 1961. Tilkynning sú, er um ræðir í 13. gr., skal send til skatta-
nefnda (skattstjóra) eigi síðar en 1. júlí 1962. Gjalddagi aðstöðugjalds á árinu
1962 skal vera 1. september.

b. Landsútsvar. samkv. 18. gr. a, skal greiða af arði frá 1. jan. 1962. Landsútsvar,
samkv. 18. gr. b, skal miða við heildarsölu á árinu 1962, og landsútsvar, samkv.
18. gr. e, skal miða við heildarsölu á árinu 1961.

e. A árinu 1962 leggja niðurjöfnunarnefndir og hreppsnefndir á útsvör samkv.
V. kafla laga þessara, og fer um kærur og fresti eftir lögum nr. 66/1945 á því ári.

d. Að þvi er varðar álagningu útsvara 1962, er nægilegt, að tilmæli þau, er um
ræðir i 28. gr. b, komi fram fyrir 1. maí það ár.

e. Á árunum 1962 til 1967 er heimilt að víkja frá ákvæðum skattalaga um frádrátt,
samkvæmt lögum um tekjuskatt og eignarskatt 3. gr., 11. gr. B, 2. mgr., 12. gr.
D, 14. gr. og 17. gr. 2. mgr.

f. A árunum 1963-1965 skal ráðherra heimilt að verja fé úr Jöfnunarsjóði til
þess að bæta sveitarfélögum að nokkru eða öllu leyti þann halla, sem þau kunna
að bíða vegna ákvæðanna um landsútsvör, ef hallinn er verulegur fyrir sveitar-
félagið og útsvarsbyrði þess til muna meiri en almennt gerist.
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