
Ed. 518. Frumvarp til laga [204. mál]
um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að jafnvægi í
þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara.

(Eftir 2. umr. í Ed., 25. apríl.)

Samhljóða þskj. 493 og 503 með þessum breytingum:
21.-37. gr. hljóða svo:

21. gr.
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að fella niður tolla af þeim lyfjum. er falla undir

tollskrárnúmer 30.01.00 og 30.02.00, og af þeim sérlyfjum, sem skráð eru á sérlyfja-
skrá, og af þeim óskráðum sérlyfjum. sem til landsins eru flutt með heimild heil-
brigðisyfirvalda skv. 3. mgr. 54. gr. laga nr. 30/1963, er falla undir tollskrárnúmer
30.03.09. ~ '!:'!' :"-:

22. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt að lækka eða fella niður söluskatt af einstökum

matvörum, eða matvöruflokkum. sbr. lög nr. 10/1960 með áorðnum breytingum.
Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessarar

lækkunar, þar með skrá yfir þær vörur sem hún tekur til, svo og um bókhald og
söluskaUsframtal þeirra sem versla með vörur þessar.

VI. KAFLI
Flugvallagjald.

23. gr.
A timabilinu 1. maí 1975 til loka febrúar 1976 skal greiða flugvallagjald, er

renni til ríkissjóðs, vegna hvers manns, sem ferðast með loftfari innanlands eða
frá íslandi til annarra landa.

Undanþegin gjaldskyldu eru börn innan 2 ára aldurs, skráðar áhafnir loft-
fara, þeir sem viðkomu hafa á íslandi skv. farseðli milli annarra Evrópulanda
og Ameríku og þeir sem ferðast með loftförum varnarliðs Bandaríkja Norður-
Ameríku hér á landi.

Heimilt er að innheimta tilsvarandi gjald vegna farþega, sem fara með skipum
frá íslandi til annarra landa. Nánari ákvæði um framkvæmd ákvæða þessarar máls-
greinar skulu sett í reglugerð. Að öðru leyti gilda um þessi gjöld ákvæði 24., 25.,
26., 27. og 28. gr. þessa kafla.

24. gr.
Flugvallagjald skal vera 2500 kr. fyrir hvern farþega, sem ferðast frá íslandi

til annarra landa, þó 1250 kr. fyrir farþega á aldrinum tveggja til tólf ára. Fyrir
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hvern farþega, er ferðast innanlands að eða frá Reykjavíkurflugvelli og Kefla-
víkurflugvelli, skal gjaldið nema 350 kr., þó 175 kr. fyrir farþega á aldrinum
tveggja til tólf ára. Sama gjald skal greiða vegna farþega, er fara til Grænlands
eða til Færeyja. Fyrir hvern farþega, er ferðast milli annarra flugvalla innan-
lands, skal gjaldið vera 175 kr., þó hálft gjald fyrir farþega á aldrinum tveggja
til tólf ára. Flugvallagjald skal fella inn í verð farseðils.

25. gr.
Eigandi loftfars og sá er ábyrgð ber á rekstri þess bera ábyrgð á greiðslu flug-

vallagjalds.
Fyrir brottför loftfars frá Íslandi skal afhenda umboðsmanni ríkissjóðs á

flugstöð skrá um farþega með því, áhöfn þess og hverjir séu gjaldfrjálsir skv. 2.
mgr. 25. gr. eða greiða skulu hálft gjald sky. 24. gr. Skrá þessi skal undirrituð af
flugstjóra.

26. gr.
Flugvallagjald vegna farþega, er ferðast með loftförum sem skráð eru erlendis

og allra loftfara sem ekki er flogið á áætlunarleiðum, skal greiða umboðsmanni
ríkissjóðs fyrir brottför loftfars um leið og afhent er skrá skv. 2. mgr. 24. gr.

Flugvallagjald vegna farþega, sem ferðast í áætlunarflugi á viðurkenndum
áætlunarleiðum, skal greiða til lögreglustjóra ci Reykjavík tollstjóra) eigi siðar en
15. dag næsta almanaksmánaðar eftir brottför.

27. gr.
Sé gjöldum ekki skilað it réttum gjalddaga skal sá, sem gjaldinu ber að skila,

greiða af því viðurlög er nemi 1% fyrir hverja byrjaða viku frá gjalddaga. Nú er
skrifstofa innheimtumanns lokuð 15. dag mánaðar og telst þá gjalddagi vera næsti
dagur þar á eftir sem skrifstofan er opin til almennrar afgreiðslu.

Flugvallagjald nýtur lögtaksréttar.
Heimilt er innheimtumanni að láta lögregluna stöðva atvinnurekstur þess er

eigi gerir skil á réttum gjalddaga, þar til skil eru gerð, meðal annars með því að
setja skrifstofur. starfsstofur og flutningatæki hans undir innsigli.

28. gr.
Brot á þessum kafla laganna varða sektum, varðhaldi eða fangelsi svo og

sviptingu starfsleyfis.

VII. KAFLI
Skyldusparnaður.

29. gr.
Allir menn sem tekjuskattskyldir eru samkvæmt ákvæðum laga nr. 68/1971

með síðari breytingum og ekki voru orðnir 67 ára fyrir 1. janúar 1975 skulu á
árinu 1975 leggja til hliðar fé til varðveislu í ríkissjóði sem hér segir:

a. Einstaklingar: 5% af skattgjaldstekjum skattársins 1974 að frádregnum
1 000000 kr., auk 75000 kr. fyrir hvert barn sem er á framfæri þeirra. sbr.
1. mgr. e-liðar 10. gr. laga þessara.

b. Samsköttuð hjón og fólk í óvígðri samhúð sem telur fram saman, sbr. 5. mgr.
B-liðar 25. gr. laga nr. 68/1971 með síðari breytingum: 5% af skattgjalds-
tekjum skattársins 1974 að frádregnum 1250000 kr., auk 75000 kr. fyrir hvert
barn sem er á framfæri þeirra, sbr. 1. mgr. e-liðar 10. gr. laga þessara.

e, Hjón sem telja fram hvort í sínu lagi: 5% af skattgjaldstekjum hvors um
sig, að frádregnum 750000 kr. hjá hvoru, auk 37750 kr. hjá hvoru fyrir hvert
barn sem er á framfæri þeirra, sbr. 1. mgr. e-liðar 10. gr. laga þessara.
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Nemi munur vergra tekna til skatts og skattgjaldstekna hærri upphæð en
250000 kr. hjá einstaklingi og hvoru hjóna sem telja fram hvort í sínu lagi en
375000 kr. hjá samsköttuðum hjónum skal hækka skattgjaldstekjur samkvæmt
stafliðum a., b. og c. um þá upphæð sem munurinn er umfram þessar upphæðir,
eftir því sem við á, og reiknast skyldusparnaður þá miðað við þessar upphækkuðu
skattgjaldstekjur. sbr. stafliði a., b. og c.

Hjá þeim skattþegnum sem heimilt væri að beita ákvæðum 4. mgr. 23. gr.
laga nr. 8/1972 um tekjustofna sveitarfélaga skal hækka framangreindar vergar
tekjur til skatts á þann veg er þar um ræðir.

Skattstjórar sjá um útreikning skyldusparnaðar samkvæmt lögum þessum og
gilda um hann ákvæði VI. kafla laga nr. fi8/1971 með síðari breytingum, eftir því
sem við á.

Skyldusparnaður skv. þessari grein skal reiknaður í heilum þúsundum króna
og lægri fjárhæð sleppt. Skal hann greiðast jafnhliða þinggjöldum til ríkissjóðs.
Skyldusparnaður telst að fullu greiddur þegar fullnaðar skil hafa verið gerð á öllum
þinggjöldum gjaldanda til ríkissjóðs samkvæmt þinggjaldabók ásamt þar greindum
skyldusparnaði.

Þegar maður hefur greitt skyldusparnað sinn að fullu skv. 1. og 3. mgr. skal
ríkissjóður viðurkenna móttöku hans með afhendingu sérstakra skyldusparnaðar-
skírteina.

Skírteinin skulu skráð á nafn þess er sparar og er honum óheimilt að framselja
þau eða veðsetja.

Skírteini þessi skulu bera 4% ársvexti frá 1. janúar 1976 að telja eða loka-
greiðsludegi skyldusparnaðar ef siðar er.

Skirteini þessi eru lengst til 15. desember 1990, en frá 1. febrúar 1978 er eiganda
i sjálfsvald sett hvenær hann fær skírteinið innleyst.

30. gr.
Við endurgreiðslu skyldusparnaðarskírteina skv. 29. gr. greiðir rikissjóður verð-

bætur á höfuðstól og vexti í hlutfalli við þá hækkun sem kann að verða á vísitölu
framfærslukostnaðar frá 1. nóvember 1975 til 1. nóvember næst á undan endur-
greiðslu.

Skyldusparnaður skv. 29. gr. er ekki frádráttarbær til tekjuskatts en skyldusparn-
aðarskírteini, svo og vextir og verðbætur af þeim, eru framtalsskyld, en njóta að öðru
leyti skattfrelsis á sama hátt og skyldusparnaður skv. ITr. kafla laga nr. 30/1970.

31. gr.
Fjármálaráðherra skal með reglugerð mæla nánar fyrir nm framkvæmd þessa

kafla.

VIII. KAFLI
Lántökuheimildir vegna opinberra framkvæmda og Framkvæmdasjóðs.

Ráðstöfun lánsfjár og skyldusparnaðar.

32. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að gefa út ríkisskuldabréf

eða spariskírteini til sölu innanlands að fjárhæð allt að 500 millj. kr., svo og happ-
drættisskuldabréf að fjárhæð allt að 300 millj. kr., og gilda um þau ákvæði laga nr.
7/1974 .. Jafnframt falla niður lántökuheimildir samkvæmt liðunum i LXII., LXIII.,
LXIV., LXV. og LXVI. í 6. gr. fjárlaga fyrir árið 1975.
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33. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka erlent lán að jafnvirði

allt að 3800 millj. kr. Af þeirri fjárhæð er heimilt að endurlána Framkvæmdasjóði
2000 millj. kr. en 1 800 millj. kr. skal ráðstafað, svo sem fyrir er mælt í 34. gr.

34. gr.
Fé því, sem aflast samkvæmt heimildum í 32. gr. og 33. gr. þessara laga, sam-

kvæmt liðnum LX. í 6. gr. fjárlaga fyrir árið 1975, af erlendu lánsfé vegna Þorláks-
hafnar, af erlendu láni Framkvæmdasjóðs hjá Viðreisnarsjóði Evrópu, af inn-
heimtu endurlánuðu spariskírteinafé og með skyldusparnaði skv. 29. gr. VII. kafla
þessara laga. en alls nema þær 5000 millj. kr .• skal varið sem hér segir:

Vegaframkvæmdir .
Landshafnir .
Þangverksmiðja að Reykhólum .
Orkumál .

Millj. kr.
900
350
230

3520
a. Framkvæmdir Rafmagnsveitna ríkisins og rafvæðing sveitanna.
b. Orkumál Norðurlands.
c. Kaup á jarðborum.
d. Virkjunarrannsóknir.
e. Orkuveitur sveitarfélaga.

IX. KAFLI
Ýmis ákvæði.

35. gr.
6. mgr. 26. gr. laga nr. 21/1963, um kirkjugarða, hljóði svo:
Eindagi kirkjugarðsgjalda er hinn sami sem, á útsvörum. Stjórnir kirkjugarða

geta falið rikissjóði innheimtu kirkjugarðsgjalda. t hreppsfélögum geta stjórnir
kirkjugarðanna þó falið sveitarsjóðum innheimtuna. Innheimtulaun skulu vera 6%
af innheimtu fé. Stjórnum kirkjugarðanna er heimilt að hafa innheimtuna í eigin
höndum gegn sömu þóknun.

36. gr.
A meðan innheimt er flugvallagjald skv. VI. kafla þessara laga skal fella niður

söluskatt af fólksflutningum með loftförum innanlands.

37. gr.
1., II. og III. kafli laga þessara öðlast þegar gildi og skulu ákvæði II. og lIT.

kafla koma til framkvæmda við álagningu skatta til ríkissjóðs og útsvara til sveitar-
sjóða fyrir skattárið Hl74. Ákvæði 1. mgr. 10. gr. og 18. gr. skulu þó fyrst taka
gildi 1. janúar 1976.

IV. kafli laga þessara öðlast gildi 1. júlí 1975.
V. kafli laga þessara öðlast þegar gildi.
VI. kafli laga þessara öðlast gildi 1. maí 1975.
VII .• VIII. og IX. kafla laga þessara öðlast þegar gildi.
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