
Nd. 748. Breytingartillögur [139. mál]
við frv. til 1. nm tekjuskatt og eignarskatt.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

1. Við 6. gr. Orðið "rikissjóður" í 1. mgr. falli niður.
2. Við 9. gr. Fyrir "verðbréf ríkis og bæjarfélaga" í e-lið komi: verðbréf rikis,

sveitar- og sýslufélaga.
3. Við 11. gr. Á eftir orðinu "aðstöðugjald" í 1. málslið A-liðar bætist: landsútsvör.
4. Við 12. gr. B-liður orðist svo:

Eignarskatt og eignaútsvör, sem greidd hafa verið á árinu.
5. Við 13. gr. C-liður orðistsvo:

. Iðgjöld lagnþega til stéttarfélaga, sjúkrasjóða og styrktarsjóða, þó ekki
umfram 5% ~ fimm af hundraði - af launatekjum. Iðgjöld atvinnurekenda
til sjúkrasjóða, styrktarsjóða og atvinnuleysistryggingasjóða. Enn fremur félags-
gjöld til atvínnurekendafélaga, þó ekki umfram 5%., - fimm af þúsundi
af veltu fyrirtækjanna.

6. Við 15. gr. Aftan við 1. málsgr. B-liðar bætist nýr málsl., svo hljóðandi:
Sé styrkurinn hins vegar lægri, má afskrifa eignir þessar þannig, að

styrkur að viðbættum afskriftum nemi 20% á ári í 3 ár.
7. Við 19. gr. Fyrir orðin ,,21. gr." i 1. málsl. komi: 20. og 21. gr.
8. Við 20. gr. 1 stað orðanna "persónulegir gripir" í D-lið komi: munir, sem hafa

sérstætt persónulegt gildi.
9. Við 22. gr. e-liður orðist svo:

Verðlag á skipum og öðru lausafé skal miðað við kostnaðarverð eða endur-
kaupsverð. sbr. H-lið, að frádregnum fyrningum, sbr. 15. gr.

10. Við 26. Rr. Fyrir orðin "Enginn skattur greiðist af fyrstu 100 þús. kr." f lið I
komi: Af fyrstu 100 þús. kr. skattgjaldseign greiðist enginn skattur. Af því,
sem þar CI' umfram, greiðist:

11. Við 29. gr. Tölul. 2 falli niður, og röð töluliða breytist samkvæmt þvi.
12. Við 35. gr. Þrír síðustu málsliðir 1. mgr. orðist svo:

Ef sérstaklega stendur á, getur skattstjóri eða umboðsmaður hans veitt
frest til framtals til 28. febrúar. Þeim, sem stunda atvinnurekstur, má þó
veita frest til 31. marz. Vátryggingafélög þurfa eigi að skila framtali fyrr en
31. mai.

13. Við 40. gr.
a. A eftir orðunum "til skattstjóra" i 1. málsl. bætist: eða umboðsmanns skatt-

stjóra.
b. Orðin "ásamt öllum framtölum úr umdæminu" i 3. málslið falli niður.

14. Við 42. gr. 2. mgr. falli niður.


