
Nd. 399. Frumvarp

til laga um tekjuskatt.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Af öllum árstekjum af eign og atvinhu skal gjalda skatt i landssjóð svo

sem hjer segir: Af hinum fyrstu 1000 krónum, er skattskyldar tekjur nema, skal 
greiða */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 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. 
Því, 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, eftirlaunum, lífeyri og hverskonar 
styrktarfje, sem og tekjur af allskonar vinnu, andlegri og likamlegri.

c. leiga eftir skip, kúgildaleigur 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 í því skyni að selja hana aftur með ágóða, eða hún hefir ekki verið í 
eigu hans lengur en 3 ár.

f. gjafafje og vinningur í veðmáli og talnaspili.
Af tekjuin þeim, sem fást með þvi 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 beimili 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. 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 hans, 
nema hann telji tekjur sínar fram sjer í lagi og gjaldi skatt af.

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

c. iðgjöld fyrir lifeyri, sem skattgreiðandi er skyldur lögum samkvæmt að tryggja 
sjer eða konu sinni eftir sinn dag, svo og iðgjöld fyrir hverja aðra lögboðna 
persónutryggingu. Ennfremur má draga frá tekjum þeirra manna, sem 
eigi eru að lögum skyldir til að tryggja sjer eða konu sinni lifeyri eða til 
annarar persónutryggingar, iðgjöld fyrir slíkan lífeyri eða persónutryggingu, 
sem greidd hafa verið, þó ekki fyrir hærri lífeyrisupphæð en embættismanni 
með sömu tekjum ber að kaupa. Aftur á móti verða iðgjöld fyrir lifsá- 
byrgðir ekki dregin frá tekjunum, nema þau sjeu lögboðin eða komi í 
staðinn fyrir iðgjöld fyrir 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 heimilisómaga og 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, 100 kr. fyrir hvern ómaga.

g. meðlag greitt með börnum og öðrum skylduómögum utan heimilis, svo og 
framlag manns til fráskilinnar konu sinnar.

h. frá tekjum þeirra, sem eru i 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 i reglugerð fyrir skattanefndir, sem stjórnarráðið semur.

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

undan tekjuframtalinu.
Af tekjunum skal greiða skatt til hvers sem þeim er varið, hvort heldur 

gjaldandi hefir þær sjer og skylduliði sínu til framfæris og nauðsynja, nytsemdar 
eða munaðar, til þess að færa út bú sitt eða atvinnuveg eða til þess að afla sjer 
fjár, 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, hvort heldur karl eða kona, ungur eða gamall og í hvaða 
stöðu sem er, skal greiða skatt, þó svo, að hver heimilisfaðir sje talinn fyrir 
skatti af tekjum og eignum allra þeirra, sem heyra til sömu Qölskyldu. 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 heimilisföður, 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 sinum, er heimilt að télja fram tekjur sínar sjer í lagi og eru 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 framfæris þvi, 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 skall 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 eða aðrar tekjur 
hjeðan af landi, og skal hann þá gjalda skatt af tekjum þessum og tilnefna fyrir 
sýslumanni eða bæjarfógeta mann í sýslunni eða kaupstaðnum, er greiði skatt- 
gjald 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 greiðslu 
fjársins.

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

tekjum sinum að kostnaði frádregnum.
Útlend hlutaíjelög og önnur útlend atvinnufjelög, 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, pöntunarfjelög og sams- 
konar íjelög og framleiðsluíjelög (smjörbú, sláturhús og önnur slík íjelög), nema 
að því leyti sem þau reka verslun, sem eigi er takmörkuð við fjelagsmenn ema, 
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 í skatt, leggur



stjórnarráðið úrskurð á málið. Þó er aðiljum heimilt að leggja málið undir 
úrskurð dómstólanna.

10. gr.
Konsúlar annara rikja, sem ekki eru islenskir þegnar, eru undanþegnir 

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

11. gr.
Sýslumenn og bæjarfógetar innheimta skattinn 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- 
fallinn. En ef breyting verður síðar gerð á skattinum, verður endurborgað það, 
sem ofgreitt hefir verið, eða krafið það sem á vantar.

12. 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 víð tjeð lög, lög 14. 
desbr. 1877 um ábúðar- og lausaíjárskatt og lög s. d. um húsaskatt.


