
Ed. 378. Frumvarp til laga [182. mál]
um ráðstafanir efnahagsmálum.

(Eftir 2. umr. í Ed., 16. febr.)

I. KAFLI
Um verðbótaákvæði kjarasamninga.

1. gr.
Hinn 1.mars 1978,1. júní 1978,1. sept. 1978og 1. des. 1978skulu verðbætur á laun

hverju sinni hækka sem svarar helmingi þeirrar hækkunar verðbótavísitölu og
verðbótaauka. sem Kauplagsnefnd reiknar samkvæmt ákvæðum kjarasamninga,
að hafi átt sér stað frá næstliðnu þriggja mánaða greiðslutímabili. Kauplagsnefnd
tilkynnir opinberlega, hvaða hækkanir skuli verða hverju sinni á verðbótum og
verðbótaauka frá næstliðnu þriggja mánaða greiðslutímabili.



2. gr.
Sú krónutöluhækkun verðbóta og verðbótaauka. sem launþegi fær samanlagt

frá byrjun greiðslutímabils fyrir dagvinnu, yfirvinnu, ákvæðisvinnu og annað, skal
aldrei vera minni en svarar 880 kr. á mánuði fyrir hvert 1%. sem öll hækkun verð-
bótavísitölu að meðtöldum verðbótaauka hefur numið hverju sinni samkvæmt út-
reikningi Kauplagsnefndar. Fyrir launþega, sem eru ekki Í fullu starfi, lækkar þessi
fjárhæð hlutfallslega.

Nánari ákvæði um framkvæmd á fyrirmælum þessarar greinar skulu sett með
reglugerð.

II. KAFLI
Um bætur almannatrygginga skv. lögum nr. 67/1971 með áorðnum breytingum,

sbr. lög nr. 96/1971, nr.62/1974, nr. 13/1975,
nr. 36/1976, nr. 53/1977 og nr. 56/1977.

3. gr.
Bætur almannatrygginga, aðrar en fæðingarstyrkur, skulu 1. mars 1978, 1. júní

1978 og 1. september 1978 taka sömu hlutfallshækkun og laun almennt þessa daga.
Hækkun þessi skal einnig taka til greiðslna skv. 73. gr. laganna.

Fjárhæð uppbótar á lífeyri, tekjutryggingar. skv. 1. mgr. 19. gr. laganna, svo og
heimilisuppbótar, skv. 2. mgr. 19. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 56/1977, skal hækka
um 2 prósentustig 1. mars 1978 umfram hækkun almennra bóta þann dag.

Ill. KAFLI
Um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971, um tekjuskatt og eignarskatt,

sbr. lög nr. 7 23. mars 1972, lög nr. 60 30. apríl 1973, I. kafla
laga nr. 10 22. mars 1974, II. kafla laga nr. 11 28. apríl

1975, II. kafla laga nr. 20 5. maí 1976, lög nr. 32
12. maí 1977 og lög nr. 63 28. desember 1977 um

breyting á þeim lögum.

4. gr.
1. mgr. e-liðar 25. gr. laganna, sbr. 9. gr. laga nr. 11/1975 orðist svo:
Með hverju barni, sem heimilisfast er hér á landi, þar með talin stjúpbörn, kjör-

börn og fósturbörn, sem ekki er fullra 16 ára í byrjun þess almanaksárs þegar skatt-
ur er lagður á og er á framfæri heimilisfastra manna hér á landi sem skattskyldir eru
skv. 1. gr. laga þessara, skal ríkissjóður greiða barnabætur til framfæranda barnsins,
er nemi 31456 kr. með fyrsta barni en 47183 kr. með hverju barni umfram eitt. Þó
skal fjárhæð barnabóta skert um þær barnabætur eða hliðstæðar bætur sem fram-
færandi hefur fengið erlendis á skattárinu vegna barnsins. Framfærandi samkvæmt
þessum staflið telst sá aðili sem hefur barnið hjá sér og annast framfærslu þess. Sá
sem greiðir meðlag með barni telst ekki framfærandi þess Í þessu sambandi.

IV. KAFLI
Um skyldusparnað félaga og stofnana.

5. gr.
Öll þau félög og stofnanir, sem um ræðir í 5. gr. laga nr. 68/1971 með síðari breyt-

ingum og tekjuskattskyld eru skv. ákvæðum þeirra laga, skulu á árinu 1978 leggja
til hliðar fé til varðveislu í ríkissjóði sem nemur 10% af skattgjaldstekjum skatt-
ársins 1977 að viðbættum þeim varasjóðstillögum sem heimiluð hafa verið til frá-
dráttar við ákvörðun skattgjaldstekna á því ári skv. 2. mgr. 17. gr. nefndra laga.



Skattstjórar sjá um útreikning skyldusparnaðar samkvæmt lögum þessum og
gilda um hann ákvæði VI., VII. og VIII. kana laga nr. 68/1971 með síðari breytingum
eftir þvi sem við á.

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

Skyldusparnaður skal lagður inn á sérstakan reikning hjá ríkissjóði á nafni
þess félags eða stofnunar er sparar.

Hið sparað a fé skal bundið vaxtalaust á reikningum til 1. febrúar 1984 en með
verðtryggingu skv. 6. gr. Standi inneign á reikningi fram yfir 1. febrúar 1984 greiðir
ríkissjóður af innstæðum ársvexti jafnháa og greiddir eru af almennum sparisjóðs-
bókum á hverjum tíma. Hafi innstæður eigi verið teknar út í síðasta l~i 31. janúar
1994 falla þær til ríkissjóðs finnist eigi að þeim réttur eigandi.

Óheimilt er að framselja eða veðsetja innstæður á reikningum þeim sem hér
um ræðir. Fjármálaráðherra getur með reglugerð heimilað frávik frá þessu.

6. gr.
Þann 30. janúar 1984 greiðir ríkissjóður verðbætur á höfuðstól í hlutfalli við

þá hækkun sem kann að verða á vísitölu framfærslukostnaðar frá 1. janúar 1979
til 1. janúar 1984. Sé skyldusparnaður ekki greiddur að fullu fyrir 1. febrúar 1979
reiknast verðbætur þó aðeins frá 1. janúar næsta ár á eftir fullnaðarskilum.

7. gr.
Skyldusparnaður skv. 5. gr. er ekki frádráttarbær til tekjuskatts en innstæður

svo og verðbætur af þeim skulu hlíta sömu reglum um framtalsskyldu og skatt-
lagningu og sparifé, sbr. nú ákvæði 21. gr. laga nr. 68/1971.

8. gr.
Fjármálaráðherra ákveður með reglugerð tilhögun alls reiknings halds svo og

önnur þau atriði er varða framkvæmd skyldusparnaðar.

V. KAFLI
Um breyting 'á lögum nr. 49 20. maí 1977 um sérstakt tímabundið vörugjald,

sbr. l. nr. 84 31. desember 1977 um breyting á þeim lögum.
9. gr.

1. og 2. málsliður 1. mgr. 1. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 84/1977, orðist svo:
Greiða skal í ríkissjóð sérstakt vörugjald. Skal gjaldið vera 18% til 19. febrúar

1978 en 16% tímabilið 20. febrúar til 31. desember 1978 og greiðast af vörum í eftir-
greindum tollskrárnúmerum:

10. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Hið lækkaða vörugjald, sem lagt skal á innlenda framleiðslu og innflutning

frá og með 20. febrúar 1978, skv. 1. gr. laga þessara, skal greitt af sölu eða annarri
afhendingu innlendrar framleiðslu frá og með 20. febrúar 1978 og af innfluttum
vörum sem teknar eru til tollmeðferðar frá og með 20. febrúar 1978.

Hafi innflytjandi fyrir 20. febrúar 1978 afhent til tollmeðferðar aðflutnings-
skjöl, sem að öllu leyti fullnægja þeim skilyrðum, sem þurfa að vera fyrir hendi
til þess að hægt sé að tollafgreiða viðkomandi vöru þegar Í stað, skal varan tollaf-
greidd gegn greiðslu hins lægra vörugjalds.



Af vöru, sem með leyfi tollyfirvalda hefur verið afhent innflytjanda fyrir 20.
febrúar 1978 gegn fjártryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, sbr. 21. gr. toll-
skrárlaga. skal greiða það vörugjald, sem greiða bar af vörunni fyrir 20. febrúar 1978.

Við tollafgreiðslu á vörum, sem undanþegnar hafa verið tolli að einhverju eða
öllu leyti samkvæmt heimildum i 2. og 3. gr. tollskrárlaga eða heimildum í sérstök-
um lögum, skal veita undanþágu frá sérstöku vörugjaldi í sama mæli hlutfallslega.

VI. KAFLI
Um ríkisframkvæmdir og lántöku.

11. gr.
Þrátt fyrir ákvæði fjárlaga fyrir árið 1978 er heimilt að lækka fjárveitingar

skv. 4. gr. laganna um 1000 millj. kr. hvort sem er framkvæmda- eða rekstrarliði .•
12. gr.

Þrátt fyrir ákvæði töluliðar XLIX i 6. gr. fjárlaga fyrir árið 1978 skal fjár-
málaráðherra heimilt uð gefa út fyrir hönd ríkissjóðs til sölu innanlands ríkis-
skuldabréf eða svariskírteini að fjárhæð allt að 4600 m.kr, á árinu 1978.

VII. KAFLI
13. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi og koma III. og IV. kafli til framkvæmda við
álagningu opinberra gjalda til ríkissjóðs fyrir skattárið 1977.


