
Nd. 464. Frumvarp til laga [133. mál]
um tekjustofna sveitarfélaga.

(Eftir 2. umr. í Nd., 16. marz.)

Samhljóða þskj. 419 með þessum breytingum:
5. gr. hljóðar svo:
Undanþegin fasteignaskatti eru sjúkrahús, kirkjur, skólar, íþróttahús, endur-

hæfingarstöðvar, barnaheimili, orlofsheimili launþegasamtaka. félagsheimili og sam-
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komuhús, sem ekki eru rekin í ágóðaskyni, öryrkja- og elliheimili og heilsuhæli, þó
ekki húsnæði slíkra stofnana, sem notað er til atvinnurekstrar, bókasöfn og önnur
safnhús, svo og hús annarra ríkja, að svo miklu leyti sem þau eru notuð af sendi-
mönnum þeirra í milliríkjaerindum. Sama gildir um lóðir slíkra húsa.

Nú eru hús þau, sem um ræðir í 1. mgr. þessarar greinar, jafnframt notuð til
annars en að framan greinir, svo sem til íbúðar fyrir aðra en húsverði, og greiðist
skatturinn þá hlutfallslega miðað við slík afnot.

Heimilt er sveitarstjórn að lækka eða fella niður fasteignaskatt, sem efnalitlum
elli- og örorkulífeyrisþegum er gert að greiða. Sama gildir um slíka lífeyrisþega,
sem ekki hafa verulegar tekjur umfram elli- og örorkulffeyri.

Heimilt er sveitarstjórn að undanþiggja nýjar íbúðir og íbúðarhús ásamt lóð-
arréttindum fasteignaskatti í allt að tvö ár, eftir að afnot hefjast.

10. gr. hljóðar svo:
Landsútsvör greiða:

a. Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins og Sölunefnd varnarliðseigna.
b. Áburðarverksmiðjan og Sementsverksmiðja ríkisins.
c. Síldarverksmiðjur ríkisins, Landssmiðjan og Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
d. Olíufélög, sem flytja inn olíur, olíuvörur og annast sölu þeirra og dreifingu inn-
anlands.

e. Bankar.

11. gr. hljóðar svo:
Fjárhæð landsútsvara skal vera sem hér segir:

a. 5% af hagnaði ríkisfyrirtækja, samkvæmt 10. gr. a.
b. 2% af heildarsölu stofnana þeirra, sem um getur í 10. gr. b.
c. 10% af tekjum stofnana þeirra, sem um ræðir í 10. gr. e, sbr. 23. gr. laga þessara.
d. 1%% af heildarsölu olíufélaga. sbr. 10. gr. d.
e. 1% af mismun heildarútlánsvaxta og heildarinnlánsvaxta banka, sbr. 10. gr. e.

26. gr. hljóðar svo:
Útsvar samkvæmt 25. gr. hjá hjónum og einstæðum foreldrum, sem hafa

fyrir heimili að sjá, skal lækka um 7000 kr. og útsvar einstaklinga um 5006 kr.
Fyrir hvert barn innan 16 ára, sem gjaldandi hefur á framfæri sínu, skal lækka
útsvar hans um 1000 kr. Hafi gjaldandi fleiri en þrjú börn innan 16 ára á framfæri
sínu, skal enn fremur lækka útsvar hans um 2 000 kr. fyrir hvert barn umfram þrjú.

Fella skal niður útsvör, sem eru 1000 kr. og lægri.

Útsvar skal á lagt i heilum hundruðum króna, þannig að lægri fjárhæð en 100
krónum skal sleppt.

36.-48. gr. ásamt kaflafyrirsögnum og ákvæðum til bráðabirgða hljóða svo:

V. KAFLI
Um aðstöðugjald.

36. gr.
Heimilt er sveitarstjórnum að innheimta aðstöðugjald í sveitarsjóð hjá atvinnu-

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

Undanþegnir aðstöðugjaldi eru þeir, sem um ræðir í 6. gr. laga nr. 68/1971, svo
og skólar, barnahæli, sjúkrahús, elliheimili, orkuver til almenningsþarfa, sláturhús,
mjólkurbú og olíu félög, sem greiða landsútsvar. Heimilt er þó að leggja aðstöðugjald
á þær stofnanir, sem um ræðir í 10. gr. e-lið.
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37. gr.
Aðstöðugjald skal miða við rekstrarútgjöld næstliðið almanaksár samkvæmt

ákvæðum skattalaga, þar með taldar fyrningar, vöru- og efnisnotkun.
Aldrei skal reikna aðstöðugjald af hærri upphæð en sem nemi brúttótekjum.
Hafi gjaldandi með höndum fjölþættan atvinnurekstur, sem tekur til fleiri en

einnar atvinnugreinar, og verðmæti á tilgreindu verði eru flutt milli atvinnugreina,
þá skal telja verðmæti, sem þannig er flutt, til brúttótekna hjá þeim þætti atvinnu-
rekstrarins, er af hendi lætur, en til aðstöðugjaldsskyldra rekstrarútgjalda hjá þeim
þætti, sem á móti tekur.

Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um álagningu gjaldsins.

38. gr.
Aðstöðugjald má ekki hærra vera í hverju sveitarfélagi en nemi fi5% þess hundr-

aðshluta, sem þar var álagður sem aðstöðugjald á árinu 1971.

39. gr.
Skattstjórar annast álagningu aðstöðugjalds, og skal það álagt í heilum hundr-

uðum króna.
Aðstöðugjald, sem ekki nær kr. 3000.00, fellur niður.
Gjalddagi aðstöðugjalds er 1. júlí.

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

hann á lögheimili eða hefur aðalatvinnurekstur sinn, ef:
a. hann rekur þar fiskkaup. fiskverkun eða hefur þar heimilisfasta atvinnustofn-
un, svo sem útibú, og verður þá ekki lagt aðstöðugjald á hann að því leyti annars
staðar;

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

gjöld sín, sbr. 37. gr., vegna starfseminnar, samkvæmt a- og b-lið þessarar greinar,
innan loka framtalsfrests, ella áætlar skattstjóri útgjöldin að fenginni umsögn
sveitarstjórnar eða nefndar skv. 4. mgr. 28. gr.

41. 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 i té upplýsingar um, hversu hátt gjald þetta skuli vera, sbr. 38. gr.

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

42. 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.

Ákvæði 32. gr. laga þessara um gagnkvæma ábyrgð hjóna skulu gilda um inn-
heimtu aðstöðugjalds.

VI. KAFLI

Ýmis ákvæði.
43. gr.

Ef gjöld samkvæmt lögum þessum eru ekki greidd, áður en 2 mánuðir eru liðnir
frá gjalddaga, skal greiða sveitarsjóði dráttarvexti af því, sem ógreitt er, 1lh % fyrir
hvern mánuð eða brot úr mánuði, sem líður þar fram yfir frá gjalddaga, unz gjaldið
er greitt.
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44. gr.
Gjöld samkvæmt lögum þessum svo og dráttarvexti má taka lögtaki, sbr. lög

nr. 29 16 des. 1885.

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

sveitarsjóð, til samræmis við gjalddaga útsvara.

46. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að gera samninga við stjórnir annarra ríkja um gagn-

kvæmar ívilnanir á útsvörum þeirra erlendra og íslenzkra aðila, sem eftir gildandi
útsvarslögum ríkjanna eiga að greiða útsvar af sömu tekjum bæði á íslandi og i
einhverju öðru ríki.

47. gr.
Ráðherra er heimilt að setja nánari ákvæði með reglugerð um framkvæmd laga

þessara.

48. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu útsvara,

aðstöðugjalds og innheimtu Iasteignaskatts á árinu 1972. .Jafnframt eru úr gildi
numin lög nr. 51 10. júní 1964, lög nr. 67 23. des. 1964, lög nr. 67 21. maí 1965,
lög nr. 43 6. maí 1966, lög nr. 59 16. apríl 1968 og lög nr. 69 12. maí 1970.

Ákvæði til bráðabirgða.
1. A árinu 1972 er félagsmálaráðuneytinu heimilt að veita sveitarfélögum sér-

stakt aukaframlag, ef i ljós kemur, að ákvæði laga þessara reynast þeim óhag-
stæðari en lög nr. 51/1964. Slíkt framlag skal þó aðeins veita, ef hlutaðeigandi
sveitarfélag innheimtir fasteignaskatt með fullu álagi, sbr. 3. mgr. 3. gr., leggur á
fullt útsvar samkv. 25. gr. og fullt aðstöðugjald samkvæmt ákvæðum 38. gr.
Heimilt er að endurgreiða Jöfnunarsjóði úr ríkissjóði framlög, sem veitt eru

samkvæmt þessu ákvæði.
2. Gjalddagi fasteignaskatts á árinu 1972 skal vera 15. maí, sbr. þó 4. gr. i. f.

Hafi sveitarstjórn þá innheimt fasteignaskatt, skv. lögum nr. 51/1964, skal endur-
greiða gjaldendum það, sem ofgreitt kann að vera.
3. Fjármálaráðherra er heimilt að ákveða breytingu á hinu nýja fasteigna-

mati til samræmis við verðlag í árslok 1971.
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