
Frumvarp til laga 
um 

tekjuskatt.
(Lagt fyrir alþingi 1913).

L gr.
Af öllum árstekjum af eign og atvinnu skal gjalda skatt í landssjóð svo 

sem hjer segir: Af hinum fyrstu J000 krónum, er skattskyldar tekjur nema, skal 
greiða T/2 af hundraði, af því, sem tekjurnar nema yfir 1000 krónur og að 2000 
krónum fullum, skal greiða 1 af hundraði og svo framvegis, þannig að 
skatturinn eykst um Va af hundraði á hverju þúsundi, sem tekjurnar hækka, alt 
að 6 af hundraði, sem greiðist af því, sem tekjurnar nema yfir 11000 krónur. 
Þó skulu hlutafjelög greiða í tekjuskatt 3 af hundraði af öllum skattskyldum 
tekjum.

Upphæð sú, sem skatturinn er talinn af, skal ávalt deilanleg með 50. 
Pví, sem þar er fram yfir skal slept.

2. gr.
Skattskyldar tekjur teljast hverskonar laun, ávöxtur, arður eða gróði, er 

gjaldanda hlotnast af eign eða atvinnu eða einstökum verknaði eða atvikum, ef 
þetta verður metið til peningaverðs, svo sem:
a. tekjur af landbúnaði, sjávarútvegi, siglingum, verslun, veitingasölu, iðnaði, 

handiðnum, námurekstri og hverjum öðrum atvinnuvegi.
b. tekjur af embættum, sýslunum, biðlaunum, eflirlaunum, lífeyri og hverskonar 

styrktarfje sem og tekjur af allskonar vinnu, andlegri og líkamlegri.
c. landskuld af leigujörðum og arður af allskonar itökum og hlunnindum, 

leiga eftir hús, lóðir og skip, svo og áætlað árgjald af hverskonar fasteign, 
er eigandi notar sjálfur. Ennfremur leigur eftir innstæðukúgildi á jörðum, 
sem eru i leiguábúð, og arður af byggingarpeningi og öðru lausafje, sem á 
leigu er selt. ,



d. arður af allskonar verðbrjefum, skuldabrjefum, vaxtabrjefum og hlutabrjefum 
þeirra fjelaga, sem eigi greiða tekjuskatt hjer á landi, svo og vextir af úti- 
standandi skuldum og öðrum fjárkröfum, þótt brjef sje eigi fyrir, sparisjóðs- 
innlögum og hverri annari arðberandi innstæðu.

e. ágóði við sölu á eign, enda þótt salan falli ekki undir atvinnurekstur skatt- 
greiðanda, ef ætla má, að hann hafi keypt eignina eða öðlast hana á annan 
hátt i því skyni að selja hana aftur með ágóða eða hún hefir ekki verið í 
eigu hans lengur en 3 ár.

f. gjafafje og vinningur i veðmáli og talnaspili.
Af tekjum þeim, sem fást með því að eyða stofnfje eða taka lán, skal 

eigi skatt greiða, nje heldur af fjárauka, er stafar af erfðum, stofnun hjúskapar, 
greiðslu lifsábyrgðar, brunabóta eða þess konar.

Endurgjald það, er sá er fjarverandi er frá heimili sínu í almennings- 
þarfir, fær í fæðispeninga og ferðakostnað, verður ekki talið með tekjum, er 
skatt skal greiða af.

3. gr.
Áður en skattur er á lagður skal draga frá tekjunum:

a. kostnað, er varið hefir verið til atvinnureksturs eða tryggingar og nauðsyn- 
legs viðhalds á arðberandi eignum gjaldanda. Með kostnaði til atvinnu- 
reksturs telst þó eigi það, sem gjaldandi hefir varið sjer og skylduliði sínu 
til framfæris og nauðsynja, eigi heldur kaup til neins af skylduliði bans, 
nema hann telji tekjur sínar fram sjer i lagi.

b. skrifstofukostnað, sem er samfara embætti eða sýslan, svo og eftirlaun og 
aðrar kvaðir, er á embættinu liggja.

c. iðgjöld af lifeyri, sem skattgreiðandi er skyldur lögum samkvæmt að tryggja 
sjer eða konu sinni eftir sinn dag, svo og iðgjöld af hverri annari lögboð- 
inni persónutryggingu. Ennfremur má draga frá tekjum þeirra manna, sem 
eigi eru að lögum skyldir til að tryggja sjer eða konu sinni lífeyri, iðgjöld 
af slíkum lífeyri, sem greidd hafa verið, þó ekki af hærri lífeyrisupphæð en 
embættismanni með sömu tekjum ber að kaupa. Aftur á móti verða iðgjöld 
af lifsábyrgðum ekki dregin frá tekjunum, nema þau sjeu lögboðin eða kom 
í staðinn fyrir iðgjöld af skyldulifeyri.

d. skatta og opinber gjöld, sem greidd hafa verið á árinu af fasteignum og at- 
vinnurekstri, svo og aukaútsvar og aðra persónuskatta til sveitar, lands- 
sjóðs og kirkju.

e. vexti af skuldum gjaldanda. En það verður ekki talið frá tekjum, sem haft 
er til þess að borga skuld.

f. framfærslueyri fyrir börn undir 14 ára aldri, þar með talin fósturbörn, sem 
ekkert meðlag er greitt með, svo og aðra skylduómaga þeirra manna, sem 
heimilisfastir eru hjer á landi, 75 kr. fyrir hvern ómaga.

g. frá tekjum þeirra, sem eru í foreldrahúsum, á framfæri eða við nám, og enga 
atvinnu hafa, skal draga það, sem útheimtist til framfæris þeim og menn- 
ingar.

Nánari ákvæði um, hvað telja beri til kostnaðar við atvinnurekstur, skulu 
sett í reglugerð fyrir skattanefndir, sem stjórnarráðið semur.



4. gr.
Skatturinn skal á lagður eftir tekjum gjaldanda næsta almanaksár á 

undan tekjuframtalinu. Þó má telja fram tekjur af landbúnaði fyrir það fardaga- 
ár, sem yfir stendur, þegar tekjurnar eru taldar fram, þannig að ætlast sje á um 
tekjurnar fyrir þann tíma, sem eftir er til loka fardagaársins. Ef hætt er að 
miða tekjuframtal við fardagaár skal i fyrsta sinn, sem almanaksárið er lagt 
til grundvallar, reikna tekjurnar frá lokum þess fardagaárs, er tekjuframtal var 
síðast miðað við, og verða þá tekjurnar eftir það miðaðar við almanaksár.

Af tekjunum skal greiða skatt til hvers sem þeim er varið, hvort heldur 
gjaldandi hefir þær sjer og skylduliði sinu til framfæris og nauðsynja, nytsemdar 
eða munaðar, til þess að færa út bú sitt eða atvinnuveg eða til þess að afla sjer 
íjár, til gjafa eða hvers annars sem vera skal.

Ef allar tekjur gjaldanda eftir lögákveðinn frádrátt nema ekki fullum 500 
krónum eru þær undanþegnar skattgjaldi.

5- gr.
Hver maður heimilisfastur hjer á landi, sem hefur tekjur skattskyldar 

eftir lögum þessum skal greiða skatt, hvort heldur karl eða kona, ungur eða 
gamall og i hvaða stöðu sem er, þó svo, að hver heimilisfaðir sje talinn fyrir 
skatti af tekjum og eignum allra þeirra, sem heyra til sömu fjölskyldu. Til fjöl- 
skyldu telst kona manns, þótt hún hafi sjereign, nema þau sjeu skilin að borði 
og sæng eða hafi eigi samvistir að staðaldri. Enn fremur börn, kjörbörn og 
fósturbörn heimilisfööur, ef þau eru á framfæri hjá honum og vinna þeirra 
gengur til bús hans eða atvinnu.

Börnum, sem komin eru til lögaldurs og taka ákveðin starfslaun hjá 
foreldrum sínum, er heimilt að telja fram tekjur sínar sjer í lagi og cru þá sjálf- 
stæðir skattgjaldendur. Sama er og um barn, þótt eigi sje fullveðja, ef það hefir 
tekjur af sjereign eða atvinnu, sem er utan við heimili eða atvinnurekstur for- 
eldranna og tekjurnar nægja til frajnfæris því, enda verður eigi framfærslueyrir 
þess talinn frá skattskyldum tekjum heimilisföður samkvæmt 3. gr. f.

Nú dvelur maður erlendis um stundarsakir, en bregður eigi heimilisfangi 
sínu hjer á landi, og skal hann þá gjalda skatt eins og hann væri í landinu.

6. gr.
Nú er maður eigi heimilisfastur hjer á landi, en á hjer eignir og hefir 

tekjur af þeim eða af atvinnu eða sýslan, sem hjer er rekin, og skal hann þá 
gjalda skatt af tekjuin þessum og tilnefna fyrir sýslumanni eða bæjarfógeta mann 
í sýslunni eða kaupstaðnum, er greiöi skattgjald hans.

Sömuleiðis skal sá, er eigi hefir aðsetur hjer á landi, en hefur laun, bið- 
laun, eflirlaun eða styrk úr landssjóði, eða tekjur frá alþjóðlegri stofnun innlendri, 
gjalda skatt af þessum tekjum og skal tekjuskattinum haldið eftir við greiðshi 
fjársins.

7. gr.
Innlend hlutaljelög og önnur atvinnufjelög skulu greiða skatt af öllum 

tekjum sinum að kostnaði frádregnum.
Útlend hlutaQelög og önnur útlend atvinnuíjelög, sem eiga eignir hjer á 



landi og hafa tekjur af þeim eða af atvinnu, sem hjer er rekin, skulu greiða skatt 
af tekjum þessum. Þó eru vátryggingarfjelög undanþegin skattgjaldi hvort sem 
þau eru útlend eða innlend.

8. gr.
Gjaldendur skulu venjulega settir í skatt þar sem þeir eru búsettir þegar 

skattanefndir taka til starfa. Hlutafjelög og önnur atvinnufjelög skulu, ef þau eru 
innlend, sett í skatt þar sem þau hafa heimili, en sjeu fjelögin útlend skulu þau 
sett á skattskrá, þar sem aðalumboðsmenn þeirra hjer á landi eru búsettir, enda 
bera tjeðir umboðsmenn ábyrgð á greiðslu skattsins.

9. gr.
Undanþegin öllum tekjuskatti er landssjóður og aðrir þeir sjóðir, er standa 

undir umsjón landsstjórnarinnar, kirkjusjóðir, sveitarfjelög og bæjarfjelög, spari- 
sjóðir, sem ekki eru eign einstakra manna, kaupfjelög, pöntunaríjelög og sams- 
konar fjelög og framleiðslufjelög (smjörbú, sláturhús og önnur slík fjelög), nema 
að þvi leyti sem þau reka verslun, sem eigi er takmörkuð við fjelagsmenn eina, 
ennfremur sjóðir, fjelög og stofnanir, er vinna í almennings þarfir eða skattfrelsi 
er veitt með sjerstökum lögum eða samningum við landsstjórnina.

Ef ágreiningur verður um skattskyldu sjóðs, fjelags eða stofnunar, eða 
vafasamt þykir, í hverju sveitarfjelagi tekjur eða eignir skuli settar i skatt, leggur 
stjórnarráðið úrskurð á málið. Þó er hlutaðeigendum heimilt að leggja málið 
undir úrskurð dómstólanna.

10. gr.
Konsúlar annara ríkja, sem ekki eru íslenskir þegnar, eru undanþegnir 

tekjuskatti, nema að þvi leyti sem þeir njóta launa, biðlauna, eftirlauna eða styrks 
úr landssjóði eða frá aiþjóðlegri stofnun innlendri, eiga hjer fasteignir og hafa 
tekjur af þeim, reka atvinnu eða eiga hlut í einhverju atvinnufyrirtæki bjer á 
landi. Sama er og um aðra útlenda menn, er dvelja hjer um stundarsakir, eða 
skemur en eitt ár.

11- gr.
Tekjuskatt skal hver heimilisráðandi inna af hendi fyrir þá gjaldskylda 

menn, sem eru til heimilis hjá honum, en á rjett lil endurgjalds hjá þeim.

12. gr.
Sýslumenn og bæjarfógetar innheimta skatlinn á manntalsþingum ár hvert, 

i fyrsta sinn árið 1915. Enginn getur færst undan að greiða skattinn í gjald- 
daga vegna þess, að kært hafi verið yfir honum og úrskurður um kæruna sje ó- 
íallinn. En ef breyting verður síðar gerð á skattinum verður endurborgað það, 
sem ofgreitt hefir verið, eða krafið það sem á vantar.

13. gr.
Heimilt er með ákvæði i fjárlögunum að hækka og lækka tekjuskalt fyrir 

eitt fjárhagstimabil i senn.



14. gr.
Um leið og lög þessi koma til framkvæmda eru úr gildi numin lög 14. 

desbr. 1877 um tekjuskatt, lög 3. oktbr. 1903 um viðauka við tjeð lög, lög 14. 
desbr. 1877 um ábúðar- og lausafjárskatt og lög s. d. um húsaskatt.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Nefnd þeirri, sem skipuð var með konungsúrskurði 2. des. 1907 til þess 
að endurskoða skattalög landsins, var meðal annars falið að ihuga breytingar á 
beinu sköttunum og komst hún að þeirri niðurstöðu, að rjettast væri að afnema 
með öllu skatta þessa (ábúðar- og lausafjárskatt, húsaskatt og tekjuskatt af eign 
og atvinnu) og setja i þeirra stað nýtt skattakerfi, almennan tekjuskatt og eignar- 
skatt af skuldlausri eign og almennan fasteignarskatt.

Stjórnin er þeirrar skoðunar, að full þörf sje á að breyta skatlakeríi því, 
sem nú er. Það hefir nú staðið óbreytt i fullan þriðjung aldar og þótt það hafi 
i upphafi verið allgott, þá er samt svo komið, að það er orðið úrelt og því að 
ýmsu leyti ábótavant. Einn af aðalókostum þess er sá, að skattarnir hafa hvergi 
nærri vaxið tiltölulega við aukna velmegun og framkvæmdir í landinu, svo að 
þeir nema nú miklu minni hluta af tekjunum heldur en í upphafi. Þá námu 
þeir af öllum tekjum landsjóðsins, en síðastliðið ár ekki nema V20 og ef aðeins 
er litið á skattana (beina skatta, aukatekjur og tolla) námu beinu skattarnir ekki 
nema ’/is af öllum sköttunum og er það tiltölulega miklu minni hluti en viðast- 
hvar annarsstaðar. Auk þess koma skattar þessir að ýmsu leyti ójafnt niður og 
eru öðrum annmörkum bundnir, sem hjer skulu ekki taldir, með því að skatta- 
nefndin hefir athugað það mál rækilega og vísast því til álits hennar að þvi er 
það snertir.

Stjórnin hefur því fallist á tillögur skattamálanefndarinnar um að afnema á- 
búðar- og lausafjárskattinn, húsaskattinn og tekjuskattinn núverandi og setja í 
þeirra stað almennan tekjuskatt og almennan fasteignarskatt, en hinsvegar hefir 
stjórnin eigi fallist á tillögu nefndarinnar um eignarskatt. Þykir ósanngjarnt að 
láta greiða tvöfaldan eignarskatt af fasteignum (bæði eignarskatt og fasteignar- 
skatt), en hinsvegar mundi líklega erfitt að finna aðrar eignir og fá þær fram til 
skattgjalds svo sem sýnt hefir sig á tekjuskattinum núverandi, þar sem tekjur af 
öðrum eignum en fasteignum hafa að mestu sloppið við eignartekjuskatt. Og 
með því að fasteignarskatturinn hefir allmikla fjárhagslega yfirburði fram yfir 
eignarskattinn þykir ijettara að sleppa eignarskattinum.

í áliti sinu hefir skattamálanefndin gert áætlun um, hvað fasteignaiskatturinn 
og tekjuskatturinn muni gefa af sjer miklar tekjur í landssjóð og áætlað þær 60 
þús. kr. af hvorum. Hvort jarðir og lóðir sjeu nú meira virði heldur en eftir 
áliti nefndarinnar verður ekki sagt með neinni vissu, en ekki er óliklegt, að áætla 



mætti verð lóðanna að minsta kosti töluvert bærra. Aftur á móti er vitanlegt, 
að virðingarverð húseigna hefir hækkað töluvert siðan. Þá var það talið alls 15 
miljónir króna, en 1909 var það samkvæmt landsshagsskýrslunum 20 milj. og 
800 þús. kr. alls eða að frádregnum opinberum óskattskyldum byggingum um 
lOVa milj. kr. Það mun því fremur lágt reiknað að telja það nú alls 20 milj. 
kr. En við það hækkar áætlun nefndarinnar um 10 þús. kr. upp í 70 þús. kr. 
og mun það sist of hátt.

. Um tekjuskattinn er ekki unt að gera áætlun nema eftir lausri ágiskun. 
Nefndin hefir gert ráð fyrir, að 5 kr. tekjuskattur kæmi að jafnaði á hvert heim- 
ili. 1910 voru hjer rúmlega 14700 heimili og ætti þá tekjuskatturinn samkvæmt 
því að verða 73—74 þús. kr. og mun það liklega heldur lágt reiknað. Tekju- 
skatturinn núverandi var árið 1912 33 þús. kr.; þó að hann lækki nokkuð við 
frádrátt frá tekjum samkv. frumvarpinu og við það, að tekjuskattur af jarðaraf- 
gjöldum lækkar nokkuð hjá hinum tekjulægri gjaldendum, þá vegur væntanlega 
þar á móti hækkunin á skattgjaldinu, strangara framtal, svo að fleiri tekjur kom- 
ast inn undir bann, og það, að við bætast tekjur af húseignum. Ætti þvi að 
mega búast við likri upphæð af honum eins og áður frá þeim, sem skatturinn 
hingað til hefir náð til, og þó liklega heldur hærri. En svo bætast við tekjur 
af landbúnaði og sjávarútvegi, sem framfleyta báðir saman helmingi fieira fólki 
heldur en allir aðrir atvinnuvegir landsmanna og vel það. Mætti liklega búast 
við, að þessir atvinnuvegir gæfu ekki verulega lægri skatt af sjer heldur en á- 
búðar- og lausafjárskatturinn nú, en hann var 54 þús. kr. árið 1912. Væri 
skatturinn af þessum atvinnuvegum áætlaður 50 þús. kr. og af öðrum atvinnu- 
vegum og eignum 30 þús. kr. yrði tekjuskatturinn samtals 80 þús. kr.

Eftir þessari áætlun ættu nýju skattarnir að nema:
Fasteignarskattur .................................................. 70,000 kr.
Tekjuskattur......................................................... 80,000 —

Samtals 150,000 kr.

Skaltar þeir, sem afnemast, eru eftir fjárhagsáætun 
1914 og 1915:

Ábúðar- og lausafjárskattur.................. 50,000
Húsaskattur ....................................... 13,500
Tekjuskattur .................................. ... 30,000 93,500 kr.

Mismunur 56,500 kr.

á ári eða 113,000 kr. á fjárhagstímabili, og mun það ekki of hátt áætlað. 
Líklega er óhætt að búast við, við tekjuaukinn verði nokkru meiri jafnvel þegar 
fyrstu árin, en aflur á móti dregst frá kostnaður við skattanefndirnar nýju, svo 
að hreinn tekjuauki landssjóðs verður varla meiri fyrst í stað. Hinsvegar má 
búast við, að tekjurnar af sköttum þessum vaxi i framtíðinni tiltölulega við vel- 
megun landsmanna.

Um ástæðurnar fyrir tekjuskattsfrumvarpi því, sem hjer birtist, vísast 
yfirleitt til álits skattamálanefndarinnar. Að eins um einstök atriði, sem litt hefir 
verið farið út i í nefndarálitinn, verða hjer gerðar nokkrar frekari athugasemdir 
og svo gerð grein fyrir breytingum þeim, sem stjórnin hefir gert á frumvarpinu.



Um 1. gr.
Hver áhrif breytingin á skattgjaldinu frá þvi sem er í núgildandi tekju- 

skattslögum hefir á skattupphæðina sjest á eftirfarandi samanburði:

Tekju- Skattupphæð Skattur af 100
upphæð Nú Frv. Nú Frv.
500 kr. ... 2,50 •. • 0,50

1000 — 1 kr. 5 kr. 0,10 0,50
1500 — 5 — 10 — 0,33 0,67
2000 — 10 — 15 — 0,50 0,75
3000 — 25 — 30 — 0,83 1,00
4000 — 45 — 50 — 1,125 1,25
5000 — 70 — 75 — 1,40 1,50
6000 — 100 — 105 — 1,67 1,75
7000 — 135 — 140 - 1,93 2,00
8000 — 175 — 180 — 2,19 2,25
9000 — 215 — 225 — 2,39 2,50

10000 — 255 - 275 — 2,55 2,75
11000 — 295 — 330 — 2,68 3,00
12000 — 335 — 390 — 2,79 3,25
13000 — 375 — 450 — 2,91 3,46
14000 - 415 — 510 — 2,96 3,64
15000 — 455 — 570 — 3,03 3,80
20000 — 655 — 870 — 3,275 4,35
25000 — 855 — 1170 — 3,42 4,68
30000 — 1055 — 1470 — 3,52 4,90
40000 — 1455 — 2070 — 3,64 5,02
50000 — 1855 — 2670 — 3,71 5,34
75000 — 2855 — 4170 — 3,81 5,56

100000 — 3855 — 5670 — 3,855 5,67

Skattuiinn bækkar allsstaðar dálítið, þvi að 5 kr. bætast við hverja skatt- 
upphæð vegna þess, að skattur er lagður á fyrsta þúsundið, sem nú er skatt- 
frjálst. Hækkunar þessarar gætir þvi tiltölulega mest á lægstu tekjunum, þótt 
hún sje ekki mikil í sjálfu sjer. En þegar kemur upp fyrir 8000 kr. tekjur verð- 
ur hækkunin meiri vegna þess, að haldið er áfram að bæta við skattinn af hverju 
þúsundi þar til komið er upp i 11000 kr. og 6°/o tekið af þvi, sem þar er yfir. 
Á móti því að skatturinn hækkar talsvert á lægstu tekjunum vegur það talsvert 
að draga má frá framfærslueyri barna og annara skylduómaga, þvi að það veit- 
ir tiltölulega mestan Ijetti þeim fjölskyldufeðrum, sem minstar hafa tekjurnar. 
Hækkun skattgjaldsins frá þvi sem nú er virðist yfirleitt ekki koma illa niður og 
stighækkunin virðist ekki ósanngjörn. Aðalreglan fyrir henni, sem tekin er upp 
úr núgildandi tekjuskattslögum, er lika svo einföld sem framast má verða og 
jafnframt laus við alt gjörræði, þvi að hækkunin verður svo jöfn og laus við 
stökk. Þessa sömu reglu, að skifta tekjunum i parta og láta hvern þeirra svara 
mismunandi skatti (hinn svo nefhda y>Rateskala«), tók Neergaard fjármálaráðherra 
Dana upp í frumvarp það, sem hann lagði fyrir danska þingið 1911, um tekju- og 



eignarskatt. En í þvi frumvarpi var byrjað með langtum hærri skatti af lægstu 
tekjunum heldur en i þessu frumvarpi og stighækkunin var miklu hægskreiðari, 
því að bæði hækkaði skattprósentan minna við hvert tekjustig og líka stækkuðu 
tekjustigin eftir því sem ofar dró, svo að einungis tekjur yfir 100 þús. kr. áttu 
að svara hæsta skatti 6,l°/o. í rikisþinginu var frv. breytt þannig, að stighækk- 
unarreglan nýja var ekki tekin upp, heldur haldið gamla laginu að miða skatt- 
prósentuna við tekjurnar í heild sinni og láta hana vera jafn háa fyrir allar 
tekjur innan vissra takmarka, t. d. frá 6000 upp í 8000 kr. Stighækkunin varð 
því langtum ójafnari og með eintómum stókkum. A lægri tekjunum er danski 
skatturinn töluvert hærri heldur en skatturinn samkvæmt þessu frumvarpi, en 
munurinn verður minni eftir því sem ofar dregur þar til komið er upp í 12—13 
þúsund kr., en síðan verður danski skatturinn lægri og munurinn verður meiri 
eftir þvi sem tekjuhæðin vex. Skatturinn eftir þessu frumvarpi kemur því betur 
niður heldur en danski skatturinn, þvi að þar sem gjaldþolið er minst er hann 
vægari, en að eins nokkru hærri af miklum tekjum, sem eru sjaldgæfar og þá 
nóg af að taka. Hann hlýtur því að verða Ijettari að bera fyrir gjaldendurna 
yfirleitt, en auðvitað fást ekki eins miklar tekjur af honum eins og ef hann væri 
hærri á lægri tekjunum, sem eru almennastar.

Eina undantekningin, sem gerð hefir verið i nefndarfrumvarpinu frá stig- 
hækkun skattsins er sú, að skattur hlutafjelaga er látinn nema sðmu prósentu án 
tillits til, hvort tekjurnar eru miklareða litlar, og er það eins og í dónsku tekju- 
skattslögunum. Aðalástæðan til þessa er sú, að hætt er við, að stór hlutafjelög 
mundu »pro forma« skifta sjer i fleiri smærri til þess að greiða skattinn með 
lægri prósentu, ef skattprósentan færi hækkandi með hækkandi tekjuhæð. Frá 
praklisku sjónarmiði hlýtur þetta að verða þungt á metunum, en auk þess eru 
þær ástæður, sem færðar verða fyrir stighækkuninni miklu siður fyrir hendi þeg- 
ar að ræða er um hlutafjelög heldur en einstaka menn. Fjelag, sem hefir 10 
þús. kr. nettótekjur stendur ver að vigi heldur en fjelag með 5 þús. kr. tekjum, 
ef hlutafjeð i hinu fyrtalda er 500 þús. kr., en hinu síðara ekki nema 50 þús. 
kr., því að ágóðinn verður ekki nema 2°/o í hinu fyrra, en 10% í hinu siðara. 
Stjórnin hefir því fallist á að leggja skattinn með fastri prósentu á öll hlutafjelög, 
hvort sem tekjurnar eru miklar eða litlar, en hefir hækkað skatt þeirra úr 2°/o, 
sem skattamálanefndin stakk upp á, upp í 3%. Það virðist rjett að hafa skattpró- 
sentuna tiltölulega háa, bæði vegna þess, að meiri likur eru til, að hlutabrjefin 
sjeu i eigu manna, sem hafa miklar tekjur heldur en litlar og ættu því að svara 
háum skatti af ágóðanum, ef skatturinn væri lagður beint á þá, og líka vegna 
þess að þessar tekjur eru eignartekjur fyrir eigendur hlutabrjefanna og ættu því 
að þola heldur hærri skattálögu. í dönsku tekjuskattslögunum frá 1903, þar sem 
hlutafjelagaskatturinn var ákveðinn 2%, var hæsti skattur 2x/2% og 2% svaraði 
til 15—20 þús. kr. tekna. Þegar tekjuskatturinn var hækkaður 1909 var fjelaga- 
skatturinn að vísu látinn haldast óbreyttur, en þegar hann var hækkaður aftur 
1912 og lögin endurskoðuð í heild sinni, þá var fjelagaskatturinn hækkaður upp 
í 3% og er það litlu lægra en greitt er af 10—15 þús. kr. 3% svarar til 11000 
kr. tekna eftir þessu frumvarpi. Líklega má gera ráð fyrir að meiri hlutinn af 
islenskum hlatabrjefaeigendum hafi ekki meiri tekjur og verður þá skatturinn 
fullhár frá þeirri hlið skoðað. En hann verður samt % lægri en eignartekju- 
skatturinn er nú.



Ákvæðið um, að tekjuskatturinn skuli ekki reiknast nema af heilum 50 
kr. er hjer tekið upp í 1. gr. eins og í núgildandi tekjuskattslögum, þvi að það 
virðist eiga þar betur heima heldur en í skattanefndarlögunum, þar sem nefnd- 
in hefur sett það.

Um 2. gr.
Sem skattskyldar tekjur teljast hverskonar laun, arður eða gróði, sem gjaldanda 

hlotnast af eign eða atvinnu, og metið verður til peningaverðs, og fellur auðvitað þar 
undir ókeypis fæði og húsnæði, sem látið er í tje í kaupgjaldsskyni fyrir vinnu.

í nefhdarfrumvarpinu hefir verið talið með skattskyldum tekjum ágóði 
við sölu á eign, sem vaxið hefir i verði án tilkostnaðar af hálfu eiganda. Um 
slikar tekjur getur varla verið að ræða nema af fasteignum, því að þó að eitt- 
hvað kynni að verða selt af verðbrjefum, sem komist gætu inn undir þessi ákvæði, 
mundi það lítt koma í Ijós. En að leggja tekjuskatt á slíka verðhækkun yfirleitt 
við sölu virðist ekki fullkomlega rjett. Seljandanum er þar með gert rangt gagn- 
vart þeim, sem ekki selur sína eign og ekkert þarf að gjalda af verðhækkun 
þeirri, sem á henni hefir orðið, enda þótt hann verði fult eins mikið var við 
hana i auknum tekjum af eigninni. Það er annað mál, að rjettmætt getur verið, 
að eigandi greiði skatt af verðhækkun þeirri, sem á eign hans verður. En það 
ætti þá ekki að vera tekjuskattur, sem greiðist af seljanda á einu ári, heldur 
verðhækkunarskattur, sem greiðist árlega af eigninni sjálfri i hvers höndum sem 
hún er, og hvort sem hún er seld eða kyr í eigu sama manns. Og sá skattur 
legðist væntanlega einungis á þá verðhækkun, sem yrði i framtiðinni jafnóðum 
og hún kæmi i Ijós. En með því hjer er um algert n^’mæli að ræða, sem þarfn- 
ast mikils undirbúnings, hefir stjórnin ekki nú viljað gera uppástungur hjer að 
lútandi, enda á slikt ekki heima i tekjuskattslögum.

Ef menn aftur á móti hafa það að atvinnu að kaupa og selja eignir, er 
auðvitað, að menn verða að greiða tekjuskatt sem af öðrum atvinnurekstri, enda 
fellur sú atvinna sem aðrar undir 2. gr. a. En jafnvel þó menn hafi slikt ekki 
beinlinis að atvinnu getur verið ástæða til að leggja skatt á spekulationsölu, því 
að hún er sarna eðlis og ávalt framkvæmd til að aíla tekna. Það má nú líka 
sjá á ástæðum nefndarinnar fyrir þessari grein, að það hefir fyrst og fremst verið 
tilgangur hennar að gera ágóða við slíka sölu skattskyldan, en ákvæðið hefir verið 
látið vera svona vitt af ótta við, að erfitt mundi að gera greinarmun á því, hve- 
nær sölu bæri að skoða sem spekulationssölu og hvenær ekki. En fram úr þeim 
vanda virðist heppilega ráðið með þeirri reglu, sem norska skattanefndin frá 1904 
hefir stungið upp á, að láta skattinn koma niður á sölu allra þeirra eigna, sem 
seldar eru skömmu eftir að þær eru komnar í eigu seljandans, og hefur sú regla 
þvi verið tekin hjer upp. Með þvi móti munu flestar spekulationssölur komast 
undir skattinn, og þó ekki væri um slika sölu að ræða, gerði minna til þó skatt- 
ur væri greiddur, þegar verðbækkunin er alveg n^dilkomin.

Um 3. gr.
Inn í stafl. a hefir verið bætt ákvæði.um, að það, sem varið er til trygg- 

ingar eða nauðsynlegs viðhalds á arðberandi eign, inegi draga frá tekjunum áður 
en skattur er á lagður. Það fellur ekki beinlínis undir kostnað við atvinnurekst- 
ur, en er líks eðlis og ættu þvi sömu reglur að gilda þar um.



Ennfremur hefir verið bætt inn i þessa grein tveim nýjum stafliðum, c. 
og d., um frádrátt á iðgjöldum af skyldulifeyri og öðrum samskonar lífeyri og 
um frádrátt á opinberum sköttum.

Það sem varið er til kaupa á skyldulífeyri virðist rjett að leyfa að draga 
frá tekjunum áður en skattur er á lagður, því að i rauninni eru launin þeim 
mun lægri, þar sem embættismaðurinn fær engin umráð yfir þessum hluta tekn- 
anna, en í stað þess fær hann eða kona hans rjettinn til lífeyrisins sem nokkurs 
konar eftirlauna. Lífeyrisskyldan mun frá upphafi vera á lögð i þvi skyni að 
spara því opinbera eftirlaun eða styrktarfje. Með þvi að skattur er nú lagður á 
lífeyrinn eins og önnur laun og eftirlaun, verður skatturinn tvöfaldur, ef hann er 
lika iagður á lifeyrisiðgjöldin. En sama máli er aö gegna um lifeyrisiðgjöld þau, 
er aðrir greiða sjálfkrafa, að skattur sá, sem á þau legst, verður tvöfaldur, þar 
sem fullur skattur hvilir á lífeyrinum. Þó að nú að vísu nokkuð minni ástæða 
sje til að leyfa nokkurn frádrátt, þar sem engin skylda er að verja tekjunum á 
þennan hátt, þá virðist samt sanngjarnt að leyfa hann, ef hann fer ekki fram úr 
þvi, sem embættismönnum er gert að skyldu að greiða á þennan veg. Það sjest 
á upphæð þeirri, sem hverjum er talin til skatts, hversu mikinn lifeyri honum hefði 
verið gert að skyldu að kaupa sem embættismanni. Auðvitað verða aðeins dreg- 
in frá iðgjöld, sem i raun og veru hafa verið greidd. Að gera greinarmun á því, 
hvort lífeyririnn er ætlaður gjaldanda sjálfum til framfæris eða ekkju hans virðist 
varla tiltækilegt, því að i báðum tilfellunum getur hann skoðast sem eftirlaun og 
upphæðinni verður ekki varið á annan hátt. Öðru máli er að gegna með lífsá- 
byrgð, þvi að bæði greiðist enginn skattur af henni við útborgun og eins eru 
uinráðin yfir henni ekki eins takmörkuð. Fyrir þvi er ekki leyfður frádráttur á 
iðgjöldum af lifsábyrgð, nema hún komi beinlinis í staðinn fyrir skyldulífeyri.

Ákvæðið um að draga frá tekjunum opinbera skalta er líkt því, sem er í 
dönsku tekjuskattslögunum. Það virðist ekki rjett, að landssjóður heimti skatl af 
þeim tekjum, sem hann sjálfur tekur til sín eða leyíir sveitunum að taka. Þella 
ákvæði miðar líka til þess að jafna skattabyrðina á mismunandi stöðum á land- 
inu, því að tekjuskatturinn yrði lægri þar sem sveitarskattarnir væru miklir. Báð- 
ar þessar breytingar, um frádrátt á lífeyrisiðgjöldum ogsköttum, miða að því að 
binda tekjuskattinn við þær tekjur, sem gjaldandi í raun og veru hefir, og gera 
hann rjettlátari.

Á stafl. f (um frádrátt á framfærslueyri) hefir sú breyting verið gerð, að 
fósturbörn eru látin sæta sömu reglu sem börn þau, er skattgreiðanda er skylt að 
framfæra. Ennfremur hefur upphæð sú, sem draga má frá fyrir hvern ómaga, 
verið fastákveðin 75 kr. í stað þess að láta hana vera mismunandi frá 50—100 
kr. eftir aldri og ásigkomulagi ómaganna eins og i nefndarfrv. Það virðist vera 
óþarflega margbrotið að vera að hafa upphæð þessa misháa, og fullkomnum jöfn- 
uði verður eigi náð fyrir það. En sjerstaklega virðist það óviðeigandi að fela 
stjórnarráðinu að setja reglur um slikt, sem virðist vera beint löggjafaratriði.

Um 4. gr.
Breyting sú, sem gerð er á fyrsta kafla þessarar greinar, um að tekjur af 

landbúnaði megi telja fram fyrir það fardagaár, sem yfir stendur þegar tekjufram- 
talið fer fram, þannig að ætlast sje á um tekjurnar fyrir þann tíma sem eftir er 
til loka fardagaársins, stendur í sambandi við breytingu á starfstíma skattanefnda, 



sem færður er fram til ársbyrjunar. Æskilegast væri, að allar tekjur væru mið- 
aðar við almanaksárið, en það mun samt varla tiltækilegt að skylda bændur til 
að telja fram tekjur sínar fyrir almanaksárið, þvi að flestir þeirra munu eiga 
hægra með að miða við fardagaárið og framtali þeirra mundi að líkindum verða 
allmikið ábótavant, ef þeir fengju ekki að miða við þann tíma, sem þeir eru van- 
astir að miða við. Þó að tekjuframtal af landbúnaði verði að nokkru leyti bygt 
á áætlun gerir það varla mikinn mun, því að líklega mundi framtal allflestra 
bænda verða bygt á áætlun að meiru eða minna leyti bvort sem væri.

Lágmarkið fyrir skattinum hefur verið fært úr 300 kr. upp i 500 kr. Að 
leggja beina skatta til landssjóðs á þá, sem minni tekjur bafa getur varla talist 
fært, ekki síst þegar þess er gætt, að slíkir menn greiða fullkomlega sinn hluta 
af óbeinu sköttunum.

Um 7. gr.
Hjer hefur verið sett ákvæði um, að vátryggingarfjelög skuli vera undan- 

þegin skattgjaldi. Úti um landið hefir hingað til verið svo miklum erfiðleikum 
bundið að fá viðunandi brunatryggingar, að ekki þykir fært að gera þá erfiðleika 
enn meiri með skattálögu, enda mundi erfitt að framfylgja henni.

Um 8. gr.
Því ákvæði í nefndarfrv. hefir verið slept, að verslanir og önnur atvinnu- 

fyrirtæki skuli talin sem sjerstakir gjaldendur á þeim stað, þar sem þau eru rek- 
in, enda þótt eigendur þeirra hafi samskonar atvinnurekstur á fleiri stöðum á land- 
inu. Tekjuskattur, sem hækkar eftir tekjuhæð virðist verða að miðast við 
sjálfar persónurnar, en ekki við atvinnufyrirtækin, þvi að ef sami maður fær að 
skifta tekjum sínum i marga hluta, borgar hann langtur minni skatt en ella, því 
að skatturinn reiknast þá með lægri prósentu. Fyrir skattgreiðendur getur líka 
stundum komið sjer betur að fá að telja fram tekjurnar í einu lagi t. d. ef tap 
hefir orðið á einum stað, þvi að þá má draga það frá gróðanum á hinum. Þar 
sem að eins er að ræða um landssjóðsskatt virðist langeðlilegast, að skatturinn 
sje greiddur á sama stað, en tekjurnar mælti eins fyrir því gefa upp sjerstaklega 
fyrir hvert atvinnufyrirtæki fyrir sig og ætti þá að senda skattanefnd á þeim 
stað þar sem atvinnufyrirtækið er eftirrit af tekjuframtalinu fyrir þann stað bæði 
til prófunar á þvi, hvort það væri rjett, og til leiðbeiningar fyrir sveitarstjórnina 
við álagningu skatts.

Um 12. gr.
Eins og aðrir landssjóðssjóðsskattar á tekjuskatturinn að verða innheimt- 

ur á manntalsþingum. En vegna þess að manntalsþingin eru sumstaðar haldin 
svo snemma, að skattanefndir geta ekki verið búnar að Ijúka störfum sinum fyr- 
ir þann tíma, verður nauðsynlegt að færa manntalsþingin allsstaðar fram í júní- 
mánuð og er sjerstakt frumvarp um það lagt fyrir þingið. í síðari hluta júní- 
mánaðar ættu allar yfirskattanefndir að hafa lokið störfum sinum, en ef út af 
þvi skyldi bregða, verður skatturinn eigi að siður innheimtur á manntalsþingum, 
en breytingar þær á skattinum, sem hljótast kynnu af úrskurðum yfirskattanefnda 
eftir þann tíma, koma síðar til leiðijettingar og er ákvæði um það bætt aftan 
við 12. gr.



Gert er ráð fyrir, að skatturinn verði i fyrsta sinn innheimtur árið 1915. 
Stafar það af því, að fasteignarskatturinn getur eigi fyr verið kominn í kring, en 
ijettast þykir, að báðir hinir nýju skattar komi samtímis til framkvæmda.

Um 14. gr.
Hjer hefir verið sett ákvæði um afnám ábúðar- og lausaíjárskattsins og 

húsaskattarins vegna þess að það virðist eiga hjer fremur heima heldur en í 
frumvarpinu um fasteignarskatt, því að þessir skattar hafa átt að vera nokkurs- 
konar viðauki við tekjuskattinn og hvíla á þeim tekjum, sem tekjuskatturinn 
næði ekki til.


