
53. H'cfiKÍarálit

ain frv. til iaga utn breyting á lögum  nr. 74, 27. júni 192f, um íekjuskalt og 
eignarskatt.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefir ailrækilega athugað breytingar þær á gildandi tekjuskaiis- 
lögum , sem ræ ðir um i frv., en hefir ekki getað orð ið  ásált um m eðferð þess, 
og kom a því fram 2 nefndarálit.

Meiri hl. lítur svo á, að eigi sje rjelt að gera breylingar á gildandi iög- 
um, nema alt sje m eð tekið, sem reynslan hefir ieitt í ijós að betur má fara. 
Hann hefir því orðið  sammála um að leggja það til við háttv. deild, að eigi verði 
öðru  breytt en skattstiganum, frádráttarreglunum og endurskoðunarákvæði laganna. 
Það er auðsætt, að það er m jög óhentug aðíerð að breyta lögum þessurn oft, því 
að slíkt skapar rjettaróvissu hjá aimenningi. Ólíkt rjettari aðferð virðist þvi sú, að 
geyma endurskoðun iaganna eitt ár og taka þá í einu lagi það, sem breyta þykir 
þurfa, og ganga út frá, að lögin geti staðið óhreyfð þar á eftir lengri eða skemri 
tíma. Þetta á þó  eigi við um skattstigann og frádráttarreglurnar, því að þær regl- 
ur verða að miðast við þarfir rikissjóðs, verðlag o. fl. Og gagnvart almenningi 
skiftir það litlu máii um rjettarvissuna, þótt skattstiganum og frádráttarreglunum 
sje breytt, og fyrir þá, sem vinna eiga úr fram lalsskýrslunum , skiftir slíkt einnig 
litiu máli.

Það er sjerstaklega tekið fram, að meiri hL hefir alls ekki getað felt sig 
við það ákvæði sljórnarfrv., að tekjur undir 1000 kr. skuli vera skattfrjálsar, þvi 
að þetta ákvæði m undi valda því, að einhleypt fólk í sveitum mundi víðast og 
flest alveg losna við tekjuskattgreiðslu. Meiri hl. leggur áherslu á, að þess sje 
gætt, er endurskoðun laganna er gerð, að leitað sje tillagna þeirra, sem kunnastir 
eru fram kvæm dum  laganna, því að sjálfsögðu vita þeir best, hverra breytinga 
er þörf.

Um hinar einstöku breytingartill. verður rætt í fram sögu,

Aiþingi, 3. mars 1923.

Magnús Guðm undsson, Jakob Möller. Jón A. Jónsson, 
ritari.


