
Nd. 263. Nefndarálit
Qtn frv. til laga uin tekjaskatt og eignar iatt (þskj. 65).

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Fyrir neíndinni lágn frv. bæði meiri h lu tans og m inni hintans i m illiþinga- 
nefndinni i toila- og skattam álam  nm tekjnskatt og eignarskatt.

Þegar afstaða var tekin til m álsins, var einn nefndarm anna (H V ) ekki á
fnndi.

Meiri hl. nefndarinnar teinr ekki fært með skatthæ kknn á þessnm tekjn- 
stofni rikissjóðs að ganga svo á tekjnstofn sveitar- og bæjarsjóða sem frv. m inni 
hl. gerir, og hefir þvi hallazt að frv. meiri hl. Með frv. m inni hl. væri að visn 
séð betnr fyrir tekjnþörfnm  ríkissjóðs, en sveitar- og bæjarsjóðir stæðn þá tekjn- 
sneyddir eítir með jafnstóran hln ta af ntgjöldnm  til opinberra þarfa og áðnr, 
nálægt Vi samiögðnm þörfnm  til opinberra útgjalda. Fykir meiri hl. nefndar- 
innar i þvi hvorki sanngirni eða fyrirhyggja. Útsvörin ern langsamlega megin- 
tekjnr sveitar- og bæjarsjóða og næ r þvi hinn eini tekjnstofn m argra þeirra, og 
þan mega teljast næ r algerlega h inn sam i tekjnstofn sem tekjn- og eignarskattnr- 
inn. Allt þangað til tekjn- og eignarskattslögin vorn sett 1921, m átti svo heita, að 
sveitar- og bæjarsjóðir hefðn þennan tekjnstofn næ r ó&kertan. Siðan hafa ótgjöld 
þeirra hraðvaxið án þess að öllnm fjölda þeirra hafi verið séð fyrir nokkrnm  
nýjnm  tekjnstofnnm.

Þótt meiri hlntinn hafi ekki getað failizt á tillögnr m inni hl. ím illiþ inga- 
nefndinni að þessn leyti, hefir hann  sam t tekið tillit I tillagna hans nm ýms 
önnnr sm ærri atriði, og keinur það fram i breytingartillögnm  nefndarinnar.

Innan  nefndarm eirihí. er ágreiningnr nm  eitt atriði f frv. meiri hl. 
m iliiþinganefndarinnar, en það er niðnrfelling þess ákvæðis, að tekjn- og eignar- 
skatt og ótsvör megi draga frá skattskyldnm  tekjnm . Tillaga nefndarinnar 
nm að helminga þessi átgjöid til frád rá ttar er m iðlunartillaga, sem snm ir af 
nefndarm önnnm  ern þó óbnndnir við, sn sem ætla m á, að meiri h lnti þingsins 
geti fallizt á, og er hið sam a að segja uni snm ar aðrar breytingartillögnr nefnd- 
arm eirihlntans.

Með þessnm form ála leggnr meiri hl. nefndarinnar til, að frv. verði gert 
að lögum á þessn þingi með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. 3. og 4. málsgr. 2. gr. orðist s v o :

Þeir menn, er starfa erlendis í þ jónnstn b ins islenzka rikis, sknln nndan- 
þegnir tekjnskatti af þeim lannnm , sem þeir fá fyrir þan störf.

Rikisstjórninni er heim ilt að gera samninga við stjórnir annara rikja nm 
gagnkvæm ar ivilnanir á tekjn- og eignarskatti og sveitagjöldnm þeirra islenzkra



og erlendra rikisborgara, sem eftir gildandi skattlöggjöf rikjanna eiga að 
greiða skatt af söm n tekjum  eða eignum í hvorutveggja rikjanna.

2. Við 10. gr.
a. 2. og 3. málsgr. orðist s v o :

Skattskyldar tekjur vátryggingarfélaga, sem starfa bér á landi, telst sá 
h ln 'i heildarógóðans, sem svarar til hlutfallsins á milli iðgjaldatekna fé- 
lagsins hér á  iandi og allra iðgjaldatekna þess.

F járm álaráðherra getur selt fyrirmæli nm heimild innlendra vátrygging- 
a r fé la g a ................vátryggðnm.

b. 5. málsgr. orðist s v o :
Samvinnnfélögnm ber ekki að telja með tekjnm  sínnm  lögboðið tillag 

til varasjóðs, samkv. 24. gr. laga nr. 30, 27. ján i 1921, né verðlagsnppbót 
þó. er þan áth ln ta  félagsmönnam sfnam af eigin vörnskiptam  þeirra af 
innlendnm  og erlendum vöm m , hvort heldar sem verðlagsnppbótin er 
færð þeim til tekna i viðskiptareikningi eða stofnsjóðsreikningi, en verð- 
lagsnppbótin á innlendnm  vörnm  er skattskyld hjá hinnm  einstöku fé- 
lagsm önnum  sem afrakstnr af atviunu þeirra. Þar á móti er allnr ágóði 
af viðskiptnm  við ntanfélagsmenn, sem ekki fellur til varasjóðs, sam kv. 
7. lið 3. gr. fyrrnefndra laga, skattskyldar tekjur bjá félaginn. Geti félag 
ekki gert grein fyrir hlntfallslegnm viðskiptnm  við félagsmenn og ntanfé- 
lagsmenn, má telja allan hagnaðinn af starfsemi félagsins skattskyldar 
tekjnr þess.

3. Við 12. gr.
a. U pphaf stafliðs g. orðist sv o :

Af framlagi af ársarði samvinuufélaga, öðrn en þvi, sem nm ræ ðir i 10' 
gr., og h lu ta fé la g a ......................................................  ,

b. Á eftir staflið g. komi nýr stafliðnr:
h. Helming þess, er áfallið hefir og greitt hefir verið í á tsvar og tekjn- 

og eignarskatt á árinn.
4. Við 37. gr. F yrir atortryggilegc í npphafi 2. m álsliðar k o m i: ófnllnægjandi 

eða tortryggileg.
Alþingi, 11. m arz 1930.

H. Steíánsson, . Sig. Eggerz, H annes Jónsson,
form. og frsm. með fyrirv., einnig nm rökstnðninginn. fnndaskr., með fyrirvara.

ó la fn r  Thors, 
með fyrirvara.


