802. Frumvarp til laga

Nd.
um tekjuskatt

[282. mál]

og eignarskatt.
(Eftir 2. umr. í Nd., 28. apríl.)

Samhljóða

þskj. 600 með þessum

breytingum:

13. gr. hljóðar svo:
Á því ári sem skattskyldur söluhagnaður eigna skv. 11. gr. færist til tekna er
skattaðila heimilt að fyrna eignir, sem fyrnanlegar eru skv. 32. gr., um fjárhæð sem
nemur hinum skattskylda söluhagnaði. Eigi skattaðili ekki eignir, sem hann getur
fyrnt á þennan hátt á því ári þegar sala fer fram, getur hann farið fram á frestun
skattlagningar á söluhagnaði um tvenn áramót, enda afli hann sér eigna sem fyrna
má skv. 32. gr. innan þess tíma og fyrni þær um fjárhæð sem nemur hinum skattskylda söluhagnaði. Ef eignanna er ekki aflað innan tilskilins tíma telst söluhagnaðurinn með skattskyldum tekjum á öðru ári frá því er hann myndaðist að viðbættu 10% álagi. Frestun tekjufærslu kemur því aðeins til greina að yfirfæranleg
rekstrartöp
hafi verið jöfnuð.
Þegar skattskyldur
söluhagnaður
er ekki tekjufærður
á söluári samkvæmt
heimild í þessari grein skal hækka hann eða lækka samkvæmt verðbreytingarstuðli
eftir ákvæðum 26. gr. fram til þess árs þegar hann er tekjufærður.
14. gr. hljóðar svo:
Hagnaður af sölu fasteigna, sem ekki er heimilt að fyrna skv. 32. gr., þar með
talin ófyrnanleg mannvirki, lönd, lóðir, ófyrnanleg náttúruauðæfi
og réttindi tengd
þessum eignum, telst að fullu til skattskyldra tekna á söluári og skiptir ekki máli
hve lengi skattaðili hefur átt hina seldu eign.
Hagnaður af sölu þessara eigna telst mismunur á söluverði þeirra annars vegar
og stofnverði þeirra að frádregnum áður fengnum söluhagnaði, sbr. 4. mgr. þessarar greinar, og að teknu tilliti til verðbreytinga samkvæmt ákvæðum 26. gr. hins
vegar. Ef skattaðili hefur eignast hina seldu eign fyrir árslok 1978 er honum heimilt
að nota gildandi fasteignamat í ársbyrjun
1979 að teknu tilliti til verðbreytinga
frá þeim tíma, í stað stofnverðs.
Skattaðila er jafnan heimilt að telja helming söluverðs til skattskyldra tekna
í stað söluhagnaðar skv. 2. mgr.
Skattaðili getur farið fram á frestun skattlagningar
söluhagnaðar af landi bújarða og ófyrnanlegum náttúruauðæfum
á bújörðum um tvenn áramót frá söludegi,
enda afli hann sér sams konar eignar í stað hinnar seldu innan þess tíma, og færist
þá söluhagnaðurinn
framreiknaður
samkvæmt ákvæðum 26. gr. til lækkunar stofnverði hinnar nýju eignar. Nemi stofnverð hinnar nýju eignar lægri fjárhæð en söluhagnaðinum telst mismunurinn til skattskyldra tekna. Þessi meðferð söluhagnaðar
er því aðeins heimil að seljandi hafi haft búrekstur á hinni seldu eign að aðalstarfi
í a. m. k. fimm ár næst á undan söludegi og stundi búrekstur
á sama hátt it hinni
keyptu bújörð í a. m. 1<.tvö ár eftir kaupdag. Ef þessum skilyrðum er ekki fullnægt
telst söluhagnaðurinn,
framreiknaður
skv. 2. mgr. 13. gr., með skattskyldum tekjum
að viðbættu 10% álagi. Frestun tekjufærslu kemur því aðeins til greina að yfirfæranleg rekstrartöp hafi verið jöfnuð.
Ákvæði þessarar greinar gilda ekki um söluhagnað af íbúðarhúsnæði
sem er
undir stærðarmörkum
þeim er greinir í lit gr. og er í eigu manna, sbr. 5. mgr.
þeirrar greinar.
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16. gr. hljóðar svo:
Hagnaður af sölu íbúð'1rhúsnæðis
telst að fullu til skattskyldra
tekna á söluári
hafi maðnr útt hið selda húsnæði skemur en fimm ár, en hafi hann átt hið selda í
fimm ár eða lengur telst söluhagnaðurinn
ekki til skattskyldra
tekna. Ákvæði þessarar greinar gilda aðeins mn söln íbúðarhúsnæðis
sem er í eigu manna og aðeins
að því marki sem heildarrúmmál
fhúðnrhúsnæðis
seljanda fer ekki fram úr 600 m"
it söludegi ef um einstakling CI' 2ð ræða en 1 200 mS ef hjón, sbr. 63. gr., eiga í hlut.
Stærðarmörk
þau sem gilda fyrir hjón gilda einnig um sölu eftirlifandi
maka á
íbúðarhúsnæði
sem var í eigu hjónanna,
enda fari salan fram innan þriggja ára
frá andláti þess skammlífara,
Um söluhagnað af íbúðarhúsnæði
umfram þessi mörk
gilda ákvæði 14. gr. Ákvæði þeirrar greinar gild2 einnig um meðferð söluhagnaðar
af íbúðarhúsnæði
í eigu hvers konar lögaðila.
Maður getur farið fram á frestun söluhagnaðar
um tvenn áramót frá söludegi.
Kaupi hann annað íbúðarhúsnæði
eða hefji byggingu íbúðarhúsnæðis
í stað þess
selda innan þess tíma færist söluhagnaðurinn,
framreiknaður
skv. 2. mgr. 13. gr.,
til lækkunar stofnverði hinnar nýju eignar. Nemi stofnverð hinnar nýju eignar lægri
fjárhæð en söluhagnaðinum
innan þessara tímamarka
telst mismunurinn
til skattskyldra tekna.
Hagnaður
nr sölu ibúðarbúsnrcðis telst mismunur á söluverði þess annars
vegar og stofnverði
þess að frádregnum
áður f'encnum söluhagnaði,
sbr. 2. mgr.,
hins vegar þegfll' stofnverðið og sðluhagnaðurirm
hefur verið hækkað eða lækkað
samkvæmt w~rðhreytin9,'arstuðli
eftir ákvæðum 26. gr.
Þ~gar mað!'!' selur fhlíðarl11í"næðL sem hann hefn, byggt eða endurbætt
og
salan fel' fram innan fimm hra fl''t hví si1'5:1<;1
Yfir lagt í byggingarkostnað,
skal
einungis sá hluti söluhngnnðnrlns
teljast skattskyldur
sem svarar til þess hlutfalls
af heildarbvagingarkostnnði
sem í var lf'~t innan firnm ára frá söludegi, Áður en
þetta hlutfall hyggingarl<ostnaðH
er rpilmflð skal umreikna hann samkvæmt ákvæðum 26. gr.
Falli sala íbúðarhúsnæðis
hæði undir :H:vætli hr ssarar greinar og 14. gr. skal söluhagnaði sk int til sknttlazningar
í sama hlutfall!
Or! er milli heildarrúmmáls
hins
selda húsnæðis og þess rúmmáls íbúðarhúsnæðis
sem seljandi átti umfram 600 mS
á sðludeci etin 1 2nD m'', eftir því sem ';-ið :'I, sbr. 1. mgr.
Fjármálarúðherra
skal :íkveða með rrg111l!prð hvern1Sf, reikna skuli rúmmál fbúðarhúsnreðts samkvæmt hessar! grein.
ÁÞ::væði bossarnr ~reinar ~ask(1 cld<:i fyrirmælum laganna um skattskyldu besrar
eigin vinna, sem ekki hefur verið ~.kattlögð. fæst greidd i "öl11verði ibúðarhll<mæðis.
18. gr. hljóðar svo:
Hagnaður af sölu eignarhluta í samlögum O.g samcignnrfélðaum
telst að fullu til
skattskyldra
tekna á söluári og skiptir ekki máli hve lengi skattaðili hefur áH hina
seldu eign.
Hagnaður af sölu eignarhluta telst mismunur á söluverði hans annars vegar og
kaupverði hins vegar. Kaupverð eignarhluta
í hendi seljanda ákveðst sem hlutur
hans Í eigin fé félagsins í byrjun þess ávs sem salan fer fram á eða sem raunverulegt
kaupverð að frádreainrri
eigin lítt eld, sé þ:lð hærra, þegar kaupverð og eigin úttekt
hefur verið hækk3ð eða lækkað samkvæmt
verðbreytingarstuðli
eftir ákvæðum
26. gr. Til eigin (inr í þessu sambandi
telst skattskyld brein eign félagsins að meðtöldu stofnfé en að undanskildum
55% nf skattalegum varasjóði, sbr. 12, tl. 1. mgr.
31. gr.
27. gr. hljóðar svo:
Nú selur skattaðili eign með skattskyldum
söluhagnaði
og hluti söluandvirðis
hennar er greiddur með skuldaviðurkenningum
til þriggja ára eða lengri tíma og
er honum þá heimilt að telja það hlutfall af söluhagnaðinum,
sem svarar til hlut-
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deildar skuldaviðurkenninganna
af heildsölnverðmætinu,
til tekna hlutfallslega eftir
afborgunartíma
skuldaviðurkenninganna,
þó ekki á lengri tíma en sjö árum. Til
skuldaviðurkenninga
í þessu sambandi teljast ekki þær skuldir sem hvíla á hinni
seldu eign og kaupandi tekur að sér að greiða. Skattstjóra
skal tilkynnt um notkun
þessarar heimildar með fyrsta framtali eftir söludag. Þessa heimild má skattaðili
þó aðeins nota að því marki sem hann hefur ekki getað notað hinn skattskylda
söluhagnað til að fyrna aðrar eignir eða lækka stofnverð sams konar eigna, í samræmi við ákvæði þessara laga.
'
Þrátt fyrir dreifingu
skattskylds
söluhagnaðar
samkvæmt þessari grein skal
honum ekki breytt samkvæmt verðbreytingarstuðli.
Sé heimild skv. 1. mgr. notuð kemur hún í stað annarra heimilda laga þessara
til frestunar
á skattlagningu
sðluhasnnðar.
Frestun tekjufærslu
samkvæmt þessari
grein kemur því aðeins til greina að yfirfæranleg
rekstrartöp
hafi verið jöfnuð.
D-Jiður 30. gr. hljóðar svo:
1. Iðgjöld af lifeyri, enda sé lífeyristrYfwingin
keypt hjá lífeyriss.ióði. vátryggingarfélagi eða stofnun sem starfar eftir reglum sem fjármálaráðherra
samþykkir og
séu þar m. a. fvrírmæli um vörslu og ávöxtun tryggingarfjárins
og eftirlit með
starfseminni.
Fr ádráttur þessi skal þó ekki vera hærri en 11 % af þeim launum
sem almennt ern til viðmiðunar
slíkum greiðslum. Hafi atvinnurekandi
greitt
hluta iðgjaldsins skerðis! réttur launbeza til frádráttar
sem þvi nemur.
Fjármálaráðherra
getur veitt heimild til að víkja frá framangreindu
hámarki iðgjaldsfrádráttar
þegar sér stak'leca stendur á.
2. Iðgjöld til stéttarfélaga, sjúkrasjóða
og styrktarsjóða,
þó ekki umfram 5% af
þeim tekjum sem almennt eru til viðmiðunar slíkum greiðslum.
3. Iðg,iald af lifsábyrgð
sem maður hefur keypt sér. Frádráttur
þessi skal þó
aldrei vera hærri en 40000 kr.
31. gr. hljóðar svo:
Frá tekjum lögaðila og þeim tckimn manna sem stafa af atvinnurekstri
eða
sjálfstæðri starfserni eða ern tengdar slíkum rekstri má draga:
1. Rekstrarkostnað,
það er þnu giöld sem eiga á árinu að ganga til að afla teknanna, tryggja þæl: og halda þeim við, þar á meðal vexti af skuldum, afföll,
gengistöp og fyrningu eigna, eftir því sem mínar er ákveðið í lögum þessum,
og það sem varið er til tryggingar og viðhalds á eignum þeim sem arð bera i
rekstrinum.
Til rekstrarkostnaðar
telst enn fremur það endurgjald
sem manni her að
reikna sér fyrir hvers konar vinnu, starf eða þjónustu sem telia ber til tekna
skv. 2. rnsr. 1. tl. A-liðs 7. gr. Eigi skiptir máli hvort enduraialdið
hefur verið
greitt. Hafi það verið greitt skiptir heldur ekki máli hvort það hefur verið greitt Í
reiðufé, fært á einkareikning,
greitt i fríðll eða í hlunnindum
eða með vinnuskiptum.
Frá tekjum má enn fremur draga gjafir þær sem um ræðir i 2. t1. E-liðs
1. mgr. 30. gr.
2. Aðstöðugjöld
og landsútsvör
sem ákvörðuð eru samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga.
Gjöldi þessi má draga frá tekjum þess rekstrarárs
þegar
stofn gjaldanna
myndaðist.
3. Tap á útistandandi
viðskiptaskuldum
á því tekjuári sem skuld er sannanlega
töpuð. Nafnverð útistandandi
viðskiptaskulda
í árslok er heimilt nð færa niður
um allt nð 5% og telja þá fjárhæð til frádráttar
skattskyldum
tekjum, sbr. 2.
mgr. 5. tl. 74. gr.
[
4. Veittan afslátt og verðbætur af vörum eða þjónustu,
5. Fé það er innlend vátryggingnrfél.'ig
færa í árslok í iðgjaldasióð
vegna þess
hluta iðg.ialda sem fellur it næsta reikningsár
og í bótasjóð til að irina af hendi
áfallnar skyldur sínar við vátryggingartaka.
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6. Þær eftirstöðvar rekstrartapa
frá fyrri árum sem eigi hefur náðst að jafna með
færslu {Ir varasjóði, sbr. 53. gr., enda hafi fullnægjandi grein verið gerð fyrir
rekstrartapínu og eftirstöðvum þess á því tekjuári þegar tapið myndaðist.
7. Þann hluta vaxtatekna, sbr. 1. tl. 8. gr., sem umfram er vaxtagjöld, verðbætur
og afföll, sbr. 1. og 2. tl. 1. mgr. 51. gr., enda stafi þessar tekjur og gjöld af atvinnurekstri
eða sjálfstæðri starfsemi. Með vaxtatekjum í þessu sambandi skal
telja gengishagnað
af innstæðum í innlendum
bönkum í erlendum verðmæli
þegar frá honum hefur verið dregið gengistap af sams konar innstæðum.
8. Helming þess arðs sem félög þau sem um ræðir í 1. tl. 1. mgr. 2. gr. fá úthlutað frá sams konar félögum.
9. Helming þeirrar fjárhæð er félög sem nm ræðir í 1. tl. 1. mgr. 2. gr. greiða
eða úthluta í arð. Frádráttur
þessi skal þó aldrei vera hærri en sem nemur 5%
af nafnverði hlutafjár.
Arður samkvæmt þessum tölulið er frádráttarbær
frá
tekjum þess árs sem hann er reiknaður af.
10. Fjárhæð þá er félög, sem um ræðir í 2. tl. 1. mgr. 2. gr., greiða félagsaðilum
sínum í árslok eða færa þ=im til séreignar í stofnsjóði í hlutfalli við viðskipti
þeirra á árinu samkvæmt Iözum um samvinnufélög.
Hafi félög þessi viðskipti við aðrn en félagsaðila
sína er sá hluti hreinna
tekna, sem svarar hlutfalli viðskinta utnnfélaasaðila
af hetldarviðskiptnm.
skattskyldur hjá félögunum. Félögum þessum er þóIaf'nnn
heimilt að draga frá skattskyldum tekjum arð af viðskiptum við fé1agsaðila sina á rekstrarárinu
er nemi
allt að 2/\ hlutum hreinna tekna enda sé sú fjárhæð greidd félagsaðilum eða
færð þeim til séreignar í stofnsjóði í hlutfalli við viðskipti þeirra á árinu.
Slfk nr arður skal bó aldrei nema meiru en 50,', af viðskiptum félagsaðila.
11. Fjárhæð þá er félög, sem um ræðir í 4. tl. 1. mgr. 2. gr, greiða félagsaðilum
sínum í árslok í hlutfa 1li við viðskipt i þeirra it árinu, þó eigi hærra hlutfall
af hreinum tekjum félags en sem svarar hlutfalli viðskipta félagsaðila af heildarviðskiptum þess.
12. Tillög sem skattskyldir
aðilar skv. 1. mgr. 2. gr. leggja í varasjóð. Hámark
varasjóðstillags
þessara aðila skal vera 25% af þeirri fjárhæð sem eftir stendur
þegar frá tekjum samkvæmt II. kafla hafa verið dregnar þær fjárhæðir sem
um ræðir í 1.-11. tl. þessarar málsgreinar.
Hvorki er heimilt að mynda rekstrartap
né fresta yfirfærslu rekstrartapa
frá
fyrri árum með frádrætti skv. 9.--12. tl. 1. mgr.
38. gr. hljóðar svo:
Fyrning skal að vali skattaðila ákveðin sem árlegur hundraðshluti
af fyrningargrunni einstakra eigna eða eignaflokks. Árlegt fyrningarhlutfall
skal eigi vera
hærra en sem hér segir:
1. Skip og skipsbúnaður
10%.
2. Loftför og fylgihlutir þeirra 12%.
3. Vélar og tæki til jarðvinnslu
og mannvirkjagerðar,
bifreiðar og önnur flutningatæki, svo og annað lausafé sem fellur ekki undir 1. eða 2. tl., 18%.
4. Mannvirki, þar með talin ræktun á bújörðum og byggingar, aðrar en íbúðarhúsnæði, 2%.
Fjármálaráðherra
getur með reglugerð ákveðið hærra hámark fyrningarhlutfalls einstakra flokka eigna samkvæmt þessum tölulið eftir notkun, gerð
eða byggingarefni, þó eigi hærra en 10%.
5. Eyðanleg náttúruauðæfi
og keyptan rétt til nýtingar þeirra skal fyrna miðað við
áætlaða heildarnýtingu
og raunverulega nýtingu ár hvert. Áætluð heildarnýting
er háð samþykki skattstjóra. Heildarfjárhæð
fyrningar samkvæmt þessari grein
má aldrei verða hærri en fyrningargrunnur
hins fyrnda að frádregnu verðmæti
því sem eftir stendur að lokinni nýtingu.
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6. Keyptur eignarréttur að verðmætum hugverkum og auðkennum, stofnkostnaður
og aðrar eignir sem um er rætt í 4. og 5. tl. 32. gr., 20%.
Fyrning eigna samkvæmt þessum tölulið er heimil í fyrsta skipti á því
ári þegar eignanna er aflað eða lagt er í kostnað þeirra vegna.
Þegar sýnt er fram á að notkunartími eigna samkvæmt þessum tölulið er
skemmri en 5 ár er heimilt að fyrna þær á notkunartíma.
Stofnkostnað skv. 5. tl. 32. gr. er heimilt að færa að fullu til frádráttar
tekjum á því ári þegar hann myndast.
44. gr. hljóðar svo:
Lögaðilar og menn, sem hafa með höndum atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, skulu reikna árlega tiltekinn hundraðshluta af heildarskuldum, þegar frá þeim
hafa verið dregnar eignir skattaðila sem tengdar eru atvinnurekstri, aðrar en
fyrnanlegar eignir skv. 32. gr. og eignarhlutar í félögum, sbr. 2. gr. Þá fjárhæð, sem
þannig reiknast, skal færa annars vegar í sérstakan reikning, mótreikning fyrninga, og hins vegar til lækkunar á endurmatsreikningi, sbr. 37. gr. Nemi þessar tilteknu eignir hærri fjárhæð en heildarskuldir reiknast ekki tillag í mótreikning
fyrninga.
Til skulda skattaðila skv. 1. mgr. teljast hvers konar skuldir, sbr. 76. gr., en
þar með telst þó ekki hlutafé, stofnsjóðir, stofnfé, endurmatsreikningur, varasjóður
og aðrir eiginfjárreikningar. Til skulda manna, sem stunda atvinnurekstur eða
sjálfstæða starfsemi, teljast ekki í þessu sambandi skuldir sem ekki eru tengdar
atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi, enda fari þær ekki fram úr 4000000 kr.
hjá einstaklingi og 8000000 kr. ef um hjón er að ræða. Ójöfnuð rekstrartöp frá
fyrri árum, sbr. 6. tl. 1. mgr. 31. gr., má draga frá skuldum áður en tiIlag er reiknað.
Hundraðshluti tillags skv. 1. mgr. skal vera jafn hundraðshluta verðbreytinga
milli ára, sbr. 26. gr.
Tillag í mótreikning fyrninga samkvæmt þessari grein skal reikna í lok hvers
reikningsárs og miðast við stöðu eigna og skulda í byrjun reikningsárs.
45. gr. hljóðar svo:

Heildarfjárhæð mótreiknings fyrninga í byrjun hvers árs skal framreikna samkvæmt verðbreytingarstuðli viðkomandi árs, sbr. 26. gr. í lok hvers árs skal færa
til frádráttar fengnum fyrningum á árinu skv. 38. gr. og 42. gr. fjárhæð er nema
skal 15% af framreiknuðum mótreikningi í árslok.
Á því ári, sem mótreikningur fyrninga verður hærri en nemur samanlögðum
eftirstöðvum fyrningarverðs allra fyrnanlegra eigna, skal telja það sem umfram er
til skattskyldra tekna og til lækkunar á mótreikningi fyrninga. Þeir aðilar, sem
myndað hafa mótreikning skv. 44. gr. og ekki eiga fyrnanlegar eignir, skulu færa
tillagið til tekna á því ári sem það reiknast.
Mótreikningur fyrninga eða færslur af honum hafa ekki áhrif á eftirstöðvar
fyrningarverðs fyrnanlegra eigna.
Ráðherra getur með reglugerð kveðið nánar á um framkvæmd þessarar greinar
og 44. gr.
56. gr. hljóðar svo:
Sé hlutafélagi slitið þannig að það sé algjörlega sameinað öðru hlutafélagi og
hluthafar í fyrrnefnda félaginu fái eingöngu hlutabréf í síðarnefnda félaginu sem
gagngjald fyrir hlutafé sitt í félagi því sem slitið var, þá skulu skiptin sem slík
ekki hafa í för með sér skattskyldar tekjur fyrir þann sem hlutabréfin lét af hendi.
Við slíkan samruna hlutafélaga skal það félag, er við tekur, taka við öllum skattarétttarlegum skyldum og réttindum þess félags sem slitið var.
Þegar samvinnufélög sameinast eftir 27. gr. laga nr. 46/1937 skal hið sameinaða félag taka við öllum skattréttarlegum skyldum og réttindum hinna fyrri félaga.
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57. gr. hljóðar svo:
Sé sameignarfélagi, sem myndað hefur varasjóð skv. 12. tl. 1. mgr. 31. gr.,
slitið, þannig að það sé algjörlega sameinað öðru slíku sameignarfélagi eða hlutafélagi og eigendur í fyrrnefnda félaginu fái eingöngu eignarhluta eða hlutabréf í
síðarnefnda félaginu sem gagngjald fyrir eignarhluta sína í félagi því sem slitið var,
þá skulu skiptin sem slík ekki hafa í för með sér skattskyldar tekjur fyrir þann
sem lét eignarhluta sinn af hendi og heldur ekki fyrir félag það sem slitið var.
Við slíkan samruna félaga skal það félag, er við tekur, taka við öllum skattréttarlegum skyldum og réttindum þess félags sem slitið var.
Ef sameignarfélagi, sbr. 1. mgr. þessarar greinar, er breytt í hlutafélag þannig
að eigendur í fyrrnefnda félaginu fái eingöngu hlutabréf í síðarnefnda félaginu
sem gagngjald fyrir eignarhluta sína í félagi því sem slitið var, þá skal þessi breyting ekki hafa í för með sér skattskyldar tekjur fyrir eigendur sameignarfélagsins
eða félagið sjálft. Við slíka breytingu skal hlutafélagið taka við öllum skattréttarlegum skyldum og réttindum sameignarfélagsins.
Þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. mgr. bera eigendur sameignarfélags, sem slitið er
eða breytt er í hlutafélag, ótakmarkaða ábyrgð á greiðslu þeirra opinberu gjalda
sem varða reikningsár fyrir slit eða breytingu.
69. gr. hljóðar svo:
Með hverju barni innan 16 ára aldurs á tekjuárinu, sem heimilisfast er hér á
landi og er á framfæri þeirra manna sem skattskyldir eru skv. 1. gr., skal
ríkissjóður greiða barnabætur til framfæranda barnsins. Barnabætur skulu nema
65000 kr. með fyrsta barni en 100000 kr. með hverju barni umfram eitt. Fyrir
börn yngri en 7 ára á tekjuárinu skulu barnabætur vera 25000 kr. hærri. Barnabætur með börnum einstæðra foreldra skulu vera 40% hærri en framangreindar
fjárhæðir. Búi foreldrar barns saman í óvígðri sambúð skal hvorugt þeirra teljast
einstætt foreldri í þe:ssu sambandi. Barnabætur greiðast ekki á fæðingarári barns en
þær greiðast til loka þess árs þegar barn nær 16 ára aldri.
Fjárhæð barnabóta skal skerða um þær barnabætur eða hliðstæðar bætur sem
framfærandi hefur fengið erlendis á tekjuárinu vegna barnsins.
Barnabætur greiðast til framfæranda barns að því marki sem eftirstöðvum
nemur þegar frá hafa verið dregnar greiðslur eftirtalinna opinberra gjalda framfærandans í þessari forgangsröð:
1. Tekjuskatts sem á er lagður vegna tekjuársins skv. 67. gr.
2. Annarra þinggjalda sem á eru lögð vegna tekjuársins.
3. Ógoldinna þinggjalda frá fyrri árum.
4. Útsvars sem á er lagt vegna tekjuársins.
5. Aðstöðugjalds sem á er lagt vegna tekjuársins.
6. Ögoldins útsvars og aðstöðugjalds frá fyrri árum.
7. Annarra gjalda eða skatta en hér eru tilgreindir, að ákvörðun fjármálaráðherra.
Framfærandi samkvæmt þessari grein telst sá aðili sem hefur barnið hjá sér
og annast framfærslu þess. Sá er greiðir meðlag með barni telst ekki framfærandi
í þessu sambandi .
• Hjón sem skattlögð eru samkvæmt 63. gr. teljast bæði framfærendur og skiptast
barnabætur milli þeirra til helminga. Hið sama gildir um sambýlisfólk sem uppfyllir skilyrði 2. mgr. 63. gr., enda þótt það óski ekki að vera skatlagt samkvæmt
þeirri grein.
Fyrir barn, sem öðlast heimilisfesti hér á landi á tekjuárinu, skal einungis
greiða barnabætur í hlutfalli við dvalartíma þess hér á landi á því ári.
Þar sem innheimta þinggjalda og gjalda til sveitarsjóðs er sameiginleg er fjármálaráðherra heimilt með reglugerð að kveða svo á að þinggjöld og gjöld til sveitarsjóðs skuli vera samhliða í forgangsröðinni.
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72. gr. hljóðar svo:
Tekjuskattur lögaðila, sbr. 2. gr., skal vera 45% af tekjuskattsstofni, sbr. 2. tl.
62. gr.
74. gr. hljóðar svo:
Við mat skattskyldra eigna gilda eftirfarandi reglur:
1. Allar fasteignir, hverju nafni sem nefnast, skal telja til eignar á gildandi fasteignamatsverði. Sé fasteignamatsverð ekki fyrir hendi skal eignin talin til eignar
á stofnverði, sbr. 2. mgr. 10. gr., að frádregnum fengnum fyrningum og að teknu
tilliti til verðbreytinga samkvæmt ákvæðum 26. gr., eða á áætluðu fasteignamatsverði sambærilegra eigna, hvort sem hærra er. Skattstjóri skal áætla fasteignamatsverð í þessu sambandi með hliðsjón af gildandi ákvæðum um fasteignamat.
Eiganda leigulóðar skal talið afgjaldskvaðarverðmæti hennar til eignar en
leigjanda skal talinn til eignar mismunur fastaeignamatsverðs og afgjaldskvaðarverðmætis.
2. Búpening skal telja til eignar svo sem hann væri framgenginn að vori næst
á eftir, með verði er ríkisskattstjóri ákveður til eins árs í senn.
3. Lausafé, þar með talin skip og loftför, telst til eignar á stofnverði, sbr. 2. mgr.
10. gr., að frádregnum heimiliðum og notuðum fyrningum og að teknu tilliti til
verðbreytinga samkvæmt 26. gr. Séu upplýsingar um slíkt verð ekki fyrir hendi
metur skattstjóri eignir þessar til verðs.
4. Vörubirgðir verslana og framleiðsluaðila, þar með taldar rekstrarvörubirgðir,
svo sem hráefni, eldsneyti, veiðarfæri og vörur á framleiðslustigi, skal telja til
eignar á kostnaðar- eða framleiðsluverði eða dagverði í lok reikningsárs, að
frádregnum afföllum á gölluðum og úreltum vörum. ÞÓ skal heimilt að draga
allt að 30% frá þannig reiknuðu matsverði.
5. Hlutabréf skal telja til eignar á nafnverði nema sannað sé að raunvirði eigna
félags að frádregnum skuldum sé lægra en hlutafé þess. Sama gildir um stofnsjóðsinneignir hjá samvinnufélögum og stofnfjáreignir í sameignarfélögum.
Skuldabréf og önnur slík verðbréf skal telja til eignar á nafnverði að viðbættum gjaldföllnum vöxtum og verðbótum. Séu hlutabréf eða önnur verðbréf skráð
á opinberu kaupþingi skal telja þau til eignar á kaupþingsverði síðasta kaupþingsdag fyrir lok reikningsárs.
Útistandandi skuldir skal telja til eignar á nafnverði nema sannað sé að
þær séu minna virði. Frá nafnverði útistandandi viðskiptaskulda er þó heimilt
að draga allt að 5% og mynda með því mótreikning fyrir skuldum sem kunna
að tapast. Útistandandi viðskiptaskuldir í þessu sambandi teljast kröfur sem
stofnast hafa vegna sölu á vörum og þjónustu og falla í gjalddaga innan eins
árs frá því að til þeirra var stofnað.
6. Erlenda peninga, innstæður og kröfur skal telja til eignar á kaupgengi í árslok.
7. Réttindi til stöðugra tekna skal telja til eignar eftir því endurgjaldi sem hæfilegt væri fyrir þau í lok hvers árs. Skattstjóri getur metið verð þessara réttinda.
91. gr. hljóðar svo:
Allir, sem skattskyldir eru samkvæmt I. kafla laga þessara, svo og þeir sem
telja sig undanþegna skattskyldu skv. 5. og 6. tl. 4. gr., skulu afhenda skattstjóra
eða umboðsmanni hans skriflega skýrslu í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður,
þar sem greindar eru að viðlögðum drengskap tekjur á síðastliðnu ári og eignir í
árslok, svo og önnur atriði er máli skipta við skattálagningu. Skýrslu bókhaldsskyldra aðila skal fylgja ársreikningur í samræmi við ákvæði bókhaldslaga ásamt
þeim breytingum sem nauðsynlegar kunna að vera til samræmis við ákvæði skattalaga. Skýrslu þeirra sem hafa með höndum atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi,
en ekki eru bókhaldsskyldir samkvæmt ákvæðum bókhaldslaga, skal enn fremur
fylgja rekstrar- og efnahagsreikningur.
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Framtalsskyldan hvílir á hverjum manni. Fjárhaldsmenn skulu telja fram
fyrir þá sem ekki eru fjárráða. Erfingjar skulu telja fram fyrir bú sem er undir
einkaskiptum. Skiptaráðendur og skiptaforstjórar skulu telja fram fyrir þrotabú,
dánarbú og önnur bú er þeir hafa undir skiptum. Skattframtölin skulu undirrituð
af framteljendum. Ef um bókhaldsskylda aðila er að ræða skal ársreikningurinn,
sbr. 1. mgr., undirritaður af sömu aðilum.
Framtalsskyldan hvílir á stjórnum lögaðila. Sé um bókhaldsskylda aðila að
ræða skal framtalinu fylgja ársreikningur, sbr. 1. mgr., undirritaður af stjórninni.
Í skráðum félögum er nægilegt að jafnmargir stjórnarmenn og binda félagið undirriti ársreikninginn.
Ríkisskattstjóri getur veitt aðilum, sem undanþegnir eru skattskyldu skv. 5.
og 6. tl. 4. gr., tímabundnar undanþágur frá framtalsskyldu skv. 1. mgr. þessarar
greinar, enda liggi fyrir óyggjandi upplýsingar um starfsemi aðila.
Ef skattaðili er búsettur erlendis, dvelur erlendis eða getur af öðrum ástæðum
eigi talið fram sjálfur er honum heimilt að veita manni, er lögheimili hefur hér á
landi, umboð til að gera framtal og undirrita það og skal þá skriflegt umboð
fylgja.
Nú er framtalsskyldur maður að mati skattstjóra ófær um að gera framtal sitt
sökum hrumleika, sjúkdóms eða annarra hliðstæðra ástæðna og skal þá skattstjóri eða umboðsmaður hans veita honum aðstoð til þess, en framteljandi skal láta
í té allar nauðsynlegar upplýsingar og gögn. Sá er aðstoð veitir, skal rita á skattframtalið yfirlýsingu um að hann hafi aðstoðað við gerð þess.
94. gr. hljóðar svo:
Öllum aðilum, bæði framtalsskyldum og öðrum, er skylt að láta skattyfirvöldum í té ókeypis og í því formi sem óskað er allar nauðsynlegar upplýsingar og
gögn er þau beiðast og unnt er að láta þeim í té. Skiptir ekki máli í þVÍ sambandi
hvort upplýsingarnar varða þann aðila sem beiðninni er beint til eða aðra aðila sem
hann getur veitt upplýsingar um.
Vegna skatteftirlits samkvæmt lögum þessum getur skattstjóri, skattrannsóknarstjóri, rfkisskatsjóri
og menn, sem þeir fela skateftirlitsstörf, krafist þess að
framtalsskyldir aðilar leggi fralll til könnunar bókhald sitt og bókhaldsgögn, svo
og önnur gögn er varða reksturinn, þar með talin bréf og samningar. Enn fremur
hafa þessir aðilar aðgang að framangreindum gögnum og aðgang að starfsstöðvum
framtalsskyldra aðila og birgðageymslum og heimild til að taka skýrslur af hverjum
þeim sem ætla má að geti gefið upplýsingar er máli skipta. Sömu heimildir hefur
skattrannsóknarstjóri vegna rannsókna skv. 102. gr.
Ríkisskattstjóri og skattrannsóknarstjóri hafa enn fremur heimildir þær er
um getur í 2. mgr. þessarar greinar gagnvart þeim aðilum sem ekki eru framtalsskyldir, svo sem öllum stofnunum, bönkum, sparisjóðum og öðrum peningastofnunum
Nú gegnir einhver ekki skyldu sinni samkvæmt þessari grein eða skorast undan
að láta þar nefndar upplýsingar, skýrslur og gögn af hendi og getur þá ríkisskattstjórí
eða skattrannsóknarstjóri vísað sökinni til sakadómara til meðferðar. Dómari skal
taka slík mál án tafar til rannsóknar að hætti opinberra mála og er ríkisskattstjóra
eða skattrannsóknarstjóra rétt að vera viðstaddur þá rannsókn eða láta fulltrúa sinn
vera það. Að rannsókn lokinni sendir dómari rannsóknargerðir sínar til ríkissaksóknara og þess aðila sem um rannsókn bað. Ríkisskattstjóri eða skattrannsóknarstjóri hlutast síðan til um meðferð hins skattalega þáttar málsins að lögum.
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116. gr. hljóðar svo:
Skylt er að hækka eða lækka fjárhæðir, sem um ræðir i 3. tl. B-liðs, 1., 3. og
4. tl. e-liðs 3. tl. D-liðs og 2. tl. E-liðs 1. mgr. 30. gr., 2. mgr. 40. gr., 2. mgr. 44.
gr., 1. mgr. 67. gr., 68. gr., 69. gr., og 83. gr., í samræmi við skattvísitölu sem ákveðin skal í fjárlögum ár hvert, í fyrsta sinn í fjárlögum fyrir árið 1980.
Ákvæði til bráðabirgða IV hljóðar svo:

A árinu 1979 skal framkvæma endurmat á þeim fyrnanlegu eignum, sbr. 32.
gr. þessara laga og 15. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 7. gr. laga nr. 7/1972, sem voru í
eigu skattaðila í byrjun þess árs. Endurmatið skal þannig framkvæmt að kostnaðarverði (stofnverði) og fengnum fyrningum samkvæmt skattalögum skal breytt eftir
verðbreytingarstuðli fyrir hvert ár. Kostnaðarverð, þannig framreiknað, myndar nýjan fyrningargrunn sem fyrning reiknast af, í fyrsta sinn á árinu 1979. Mismunur
þessa fyrningargrunns og framreiknaðra fyrninga telst eftirstöðvar fyrningarverðs.
Fyrningargrunnur og fengnar fyrningar breytast síðan árlega, sbr. 26. gr.
Ríkisskattstjóri skal fyrir árslok 1979 reikna og birta verðbreytingarstuðul fyrir
eignir sem skattaðili hefur eignast á árunum 1964 til 1978 og skal stuðullinn fyrir
árið 1964 einnig gilda um eignir sem skattaðili eignaðist fyrir þann tíma. Stuðullinn skal miðast við breytingu á meðaltalsbyggingarvísitölu milli ára, sbr. nú lög
nr. 93/1975.
Kostnaðarverð (stofnverð) eigna, sem skattaðili á og eignaðist á einhverju
framangreindra ára, skal margfalda með stuðli viðkomandi árs. Hafi stofnverð
eigna hækkað eftir kaupár skal hækkunin margfölduð með stuðli þess árs þegar
hækkun varð.
A sama hátt skulu fengnar fyrningar samtals til ársloka 1978 vegna þessara
eigna margfaldaðar með stuðli kaupárs. Fyrning þannig framreiknuð telst fengin
heildarfyrning. Til fenginna fyrninga í þessu sambandi telst þó ekki verðstuðulsfyrning samkvæmt 6. mgr. e-liðs 15. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 7. gr. laga nr. 7/1972.
Kostnaðarverð einstakra eigna og fengnar fyrningar samtals vegna þeirra skulu
þannig margfaldaðar með sama stuðli og hækka því eftirstöðvar fyrningarverðs
samkvæmt þeim stuðli.
Endurmatsverð mannvirkja, sbr. 2. tl. 32. gr. er skattaðila heimilt að ákveða
jafnt gildandi fasteignamati 1. janúar 1979 i stað framreiknaðs kostnaðarverðs
(stofnverðs). Sé þessi heimild notuð myndar fasteignamatið nýjan fyrningargrunn.
Fengnar fyrningar á tekjuárunum 1971 til 1978 vegna þessara eigna samkvæmt
ákvæðum D-liðs 15. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 7. gr. laga nr. 7/1972, skulu margfaldaðar með verðbreytingarstuðli þess árs, þegar þær voru notaðar. Samtala þessara fyrninga þannig framreiknaðra telst fengin heildarfyrning. Aður fengnar fyrningar samkvæmt e-lið 15. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 7. gr. laga nr. 7/1972, skulu
ekki hafa áhrif á eftirstöðvar fyrningarverðs þegar fasteignamatið er notað sem
endurmatsverðs samkvæmt þessari málsgrein.
Þegar um er að ræða eignir þær sem um getur í 3. tl. 38. gr., er skattaðila
heimilt að nota sama verðbreytingarstuðul fyrir eignir sem hann hefur eignast fyrir
árið 1973 í stað stuðuls hvers árs fyrir þann tíma. Stuðullinn skal vera jafn stuðli
ársins 1971 eins og hann verður ákveðinn skv. 2. mgr. og skal upphaflegt kostnaðarverð og fengnar fyrningar samtals til ársloka 1978 margfaldaðar með þessum stuðli.
Ekki skiptir máli á hvaða árum fyrir 1973 skattaðili eignaðist umræddar eignir.
Ef skattaðili hefur eignast fyrnanlega eign fyrir árið 1964 getur hann sótt um
heimild til ríkisskattstjóra til að nota annan stuðul en þann sem ákveðinn er fyrir
árið 1964, sbr. 2. mgr. þessa ákvæðis, enda leggi hann fram fullnægjandi upplýsingar um upphaflegt kostnaðarverð og fengnar fyrningar. Ríkisskattstjóri reiknar þá
verðstuðul viðkomandi ára eftir breytingum á vísitölu byggingarkostnaðar eða hliðstæðum upplýsingum og hafa skal hann samráð við Hagstofu Íslands ef byggingar.
vísitala liggur ekki fyrir.
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Skattaðilar sem eiga fyrnanlegar eignir í ársbyrjun 1979 skulu senda skattstjóra
eigi síðar en með skattframtali 1980 greinargerð um matið ásamt skrá um hinar
endurmetnu eignir, aldur þeirra, upphaflegt kostnaðarverð og notaðar fyrningar.
Skattstjóri úrskurðar um matið og má skjóta úrskurði hans til ríkisskattstjóra sem
kveður upp fullnaðarúrskurð. Sé skilyrðum þessarar málsgreinar eigi fullnægt af
hálfu skattaðila kemur ekki til endurmats á fyrnanlegum eignum eldri ára.
A árinu 1979 skal tillag í mótreikning fyrninga, sbr. 44. gr., reiknast samkvæmt verðbreytingarstuðli þess árs, en það skal vera sami stuðull og notaður
er til framreiknings á eignum sem aflað er á árinu 1978.
Endurmatsbreyting samkvæmt þessu ákvæði telst ekki til tekna heldur færist í
sérstakan reikning, endurmatsreikning, sem telst til eigin fjár.
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