
Nd. 398. Frumvarp

til laga um tekjuskatt og eignarskatt.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

I. KAFLI.

’  Um tekjuskatt.

1. gr.
Hver maður heimilisfastur hér á landi er skyldur til, með þeim tak- 

mörkunum, sem settar eru i lögum þessum, að greiða skatt i rikissjóð af 
tekjum sinum, enda hafi hann verið heimilisfastur hér a. m. k. 6 mánuði af 
skattárinu.

Nú dvelur maður erlendis um stundarsakir, en bregður eigi heimilis- 
fangi sínu hér á landi, og skal hann þá gjalda skatt eins og hann dveldi að 
staðaldri i landinu.

2. gr.
Nú er maður eigi heimilisfastur hér á landi, en á hér eignir og hefir 

tekjur af þeim, eða af atvinnu, eða af sýslan, sem hér eða héðan er relcin, 
svo sem sjómenn á íslenzkum skipum, sem eigi greiða skatt í öðru riki, og 
skal hann þá gjalda skatt af tekjum þessum og tilnefna fyrir hlutaðeigandi 
skattheimtumanni, hver greiði skattgjald hans, enda sé sá maður búsettur 
á skattsvæði skattlieimtumanns.

Sömuleiðis skal sá, er eigi hefir aðsetur hér á landi, en hefir laun, bið- 
laun eða styrk úr ríkissjóði, eða tekjur frá alþjóðlegri stofnun innlendri, eða 
arð af hlutafé i innlendu hlutafélagi eða öðrum fyrirtækjum, gjalda skatt af 
þessum tekjum, og skal tekjuskattinum haldið eftir við greiðslu fjárins.

Þeir menn, er starfa erlendis í þjónustu hins íslenzka ríkis, skulu undan- 
þegnir tekjuskatti af þeim launum, sem þeir fá fyrir þau störf.

Rikisstjórninni er heimilt að gera samninga við stjórnir annara rikja um 
gagnkvæmar ívilnanir á tekju- og eignarskatti og sveitagjöldum þeirra íslenzkra 
og erlendra ríkisborgara, sem eftir gildandi skattlöggjöf ríkjanna eiga að greiða 
skatt af sömu tekjum eða eignum í hvorutveggja ríkjanna.



3. gr. *
Tekjuskatt greiða ennfremur:

a. Hlutafélög, samlagshlutafélög og önnur félög með takmarkaðri ábyrgð, 
nema tekjuafgangi sé einungis varið til almennra þarfa.

b. Gagnkvæm ábyrgðarfélög, kaupfélög, smjörbú, sláturfélög og önnur 
samvinnufélög.

c. önnur félög, sjóðir og stofnanir, sem ekki eru sérstaklega undanþegin 
skattgjaldi, sbr. 4. gr., svo og dánarbú og þrotabú.

Ef ekki eru fleiri en 4 félagar í verzlunarfélagi eða öðru atvinnufélagi 
með persónulegri ábyrgð, er skattur ekki lagður á félagið sjálft, heldur hvern 
einstakan félaga, ef ósk kemur fram um það frá félaginu, um leið og tekjrn* 
eru taldar fram, enda fylgi beiðninni þær skýrslur, sem með þarf til þess að 
ákveða skatt hvers einstaks félaga. '

Slik félög og stofnanir, sem um ræðir i þessari grein og ekki eiga 
heimili hér á landi, en eiga hér eignir og hafa tekjur af þeim, eða af starfsemi, 
sem hér eða héðan er rekin, skulu greiða skatt i rikissjóð af tekjum þessum.

4. gr.
Undanþegið öllum tekjuskatti er konungur og borðfé hans og ættmanna 

hans, ríkissjóður, ríkisfyrirtæki og ríkisstofnanir og aðrir þeir sjóðir, er 
standa undir umsjón ríkisstjórnarinnar, sveitarfélög og bæjarfélög, kirkju- 
sjóðir, sparisjóðir, sem engan arð greiða stofnendum sínum eða áb.yrgðar- 
mönnum, og ennfremur sjóðir, félög og stofnanir, er ekki reka atvinnu eða 
veitt er skattfrelsi með sérstökum lögum.

5. gr.
Erlendir þjóðhöfðingjar, sendiherrar og sendikonsúlar annara rikja 

og starfsmenn erlendra sendisveita eru undanþegnir tekjuskatti, nema að 
þvi leyti, sem þeir njóta tekna úr ríkissjóði eða alþjóðlegri stofnun innlendri, 
eigi hér fasteignir eða hafi tekjur af þeim, reki atvinnu eða eigi hlut í ein- 
hverju atvinnufyrirtæki hér á landi.

6. gr.
Skattgjald þeirra, sem ræðir um í 1. og 2. gr., reiknast þannig: Ef hinn 

skattskyldi hluti tekna þeirra er undir 500 kr., greiðist af honum 0,6%.
500 til 1000 kr. greiðist 3 kr. af 500 kr. og 0,8% af afgangi

1000 — 2000 — — 7 — — 1000 -------- 0,5------- —
2000 — 3000 — — 2 2 -------- 2000 -------- 2 _  _  —
3000 — 4000 — — 4 2 -------- 3000 -------- 3 ------- —
4000 — 5000 — — 7 2 -------- 4000 -------- 4 ------- --------
5000 — 6000 — — 112-------- 5000 -------- 5 ------ - —
6000 — 7000 — — 162-------- 6000 -------- 6 ------- —



Af 7000 til 8000 kr. greiðist 222 kr. af 7000 kr. og 7 % af afgangi
— 8000 — 9000 — — 292 — — 8000 — — 8 — — ---
— 9000 — 10000 — — 372 — — 9000 — — 9 — --- ---
— 10000 — 11000 — — 462 — — 10000 — —. 10 —- ---
— 11000 — 12000 — — 562 — — 11000 — —. 11 — --- ---
— 12000 — 13000 — — 672 — — 12000 — — 12 — --- ---
— 13000 — 14000 — — 792 — •— 13000 — — 13 — --- ---
— 14000 — 15000 — — 922 — — 14000 — — 14 — --- ---
— 15000 — 16000 — —- 1062 — — 15000 — — 15 — _ ---
— 16000 — 17000 — — 1212 — — 16000 — — 16 — --- ---
— 17000 — 18000 — — 1372 — — 17000 — — 17 — ---- ---
— 18000 — 19000 — —• 1542 — — 18000 — — 18 — --- ---
— 19000 — 20000 — — 1722 — — 19000 — —. 19 — ■ --- ---
— 20000 — 25000 — — 1912 — — 20000 — —. 19,5— --- ---
— 25000 — 30000 — -— 2887 — — 25000 — — 20 — --- ---
— 30000 — 35000 — — 3887 — — 30000 — — 21 — --- ---
— 35000 — 40000 — — 4937 — — 35000 — — 22 — --- ---
— 40000 — 50000 — — 6037 — — 40000 — — 23 — --- ---
— 50000 — 70000 — — 8337 — — 50000 — — 24 — --- ---
— 70000 — 100000 — — 13137 — — 70000 — — 25 — --- --------

— 100Ö00 og þar vfir — 20637 — — 100000 — — • 26 — -------- --------

Skattgjald samkvæmt 2. gr. reiknast þó aldrei lægra en 5% af tekjum.

7. gr.
Skattgjald innlendra félaga og stofnana, er um ræðir í 3. gr., reiknast 

þannig: -
Þegar skattskyldar tekjur í hlutfalli við innborgað hlutafé, stofnfé eða 

tryggingarfé, nema undir 2%, greiðist 5% af þeim.
2—• 5% greiðist 5 % af fyrstu 2% og 10% af afgangi
5—10— — 8 --------  — 5--------15-------------—

10—20— — 11 y2 — 10--------20-------------—
20—50— — 1534------------— 20-------  25------------ —
50% og þar vfir 213i0 — 50-------  30— ■— —

Með innborguðu hlutafé eða stofnfé skal telja varasjóð þann, sem fé- 
laginu kann að hafa safnazt af arði, sem lagður hefir verið til hliðar í þvi 
skyni, eins og sá sjóður var í bjTjun næsta reikningsárs á undan niður- 
jöfnuninni. •

Skattgjald innlendra félaga og stofnana án innborgaðs hlutafjár eða 
stofnfjár, svo og skattgjöld útlendra félaga, reiknast eftir reglunum i 6. gr., 
þó aldrei lægra en 5% af hinum skattskyldu tekjum.

Af skattskyldum tekjum þeirra félaga, sem um ræðir i 3. gr. b, greið-
ist jafnan 6%.

8. gr.
Tekjuskattinn eftir 6. og 7. gr. má með fjárlagaákvæði hækka eða 

lækka um ákveðna hundraðstölu, allt að 25%, eitt og eitt ár i senn.



9. gr.
Skattskyldar tekjur teljast, með þeim undantekningum og takmörk- 

unum, er síðar greinir, allskonar arður, laun eða gróði, er gjaldanda hlotn- 
ast af eign eða atvinnu eða einstökum verknaði eða atvikum, ef þetta verður 
metið til peningaverðs, svo sem:
a. Tekjur af landbúnaði, sjávarútvegi, siglingum, verzlun, verksmiðjuiðnaði, 

haudiðn, námurekstri og sérhverjum öðrum atvinnurekstri, ennfremur 
allar tekjur, sem telja má endurgjald fyrir starfsemi i þágu vísinda, lista 
og bókmennta, eða fyrir hverskonar vinnu, greiða eða aðstoð.' Til slikra 
tekna telst fæði, húsnæði og önnur lilunnindi, sem látið er i té i kaup- 
gjaldsskyni.

b. Tekjur af emhættum eða sýslununi, svo sem: Föst laun, aukatekjur, emb- 
ættisbústaður og önnur hlunnindi, landauragjald, jarðarafnot, endurgjald 
fyrir skrifstofukostnað (sbr. 12. gr. d .); ennfremur eftirlaun, biðlaun, líf- 
eyrir, gjafir og allskonar styrktarfé.

c. Landskuld af leigujörðum og arður af allskonar ítökum og hlunnindum, 
leiga eftir liús, lóðir og skip, svo og áætlað afgjald af fasteignum og skip- 
um, er eigandi notar sjálfur; ennfremur leiga af innstæðukúgildum á 
jörðum, sem eru i leiguábúð, og arður af byggingarpeningi og öðru lausa- 
fé, sem á leigu er selt.

d. Vextir eða arður af skuldabréfum, hlutabréfum og öðrum innlendum 
eða útlendum verðbréfum, svo og vextir af útistandandi skuldum og öðr-

' um fjárkröfum, þótt bréf sé eigi fyrir, af sparisjóðsinnlögum og sérhverri 
annari arðberandi innstæðu.

e. Ágóði af sölu á fasteign eða lausafé, enda þótt salan falii ekki undir at- 
vinmn,ekstiu' skattgreiðanda, ef ætla iná, að hann hafi keypt eignina, eða 
öðlazt hana á annan hátt, i því skyni að selja hana aftur með ágóða og 
hún hefir verið í eign lians skemur en 5 ár, ef um fasteign er að ræða, en 
annars skemur en 3 ár. Þó má draga frá þessum ágóða skaða, sem kynni 
að hafa orðið á samskonar sölu á árinu.

f. Vinningur í veðmáli, happdrætti eða þvi um líku.

10. gr.
Til skattskyldra tekna félaga og stofnana, sem i 3. gr. segir, teljast eigi 

aðeins þær tekjur, sem varið er til að greiða hluthöfum og félagsmönnum í 
vexti eða arð af innborguðu fé, heldur einnig þær tekjur, sem varið er til 
afborgana af skuldum á árinu, óvenjulegra fyrninga og yfirfærslu á tekjuaf- 
gangi í varasjóð, tryggingarsjóð og aðra slika sjóði.

Skattskyldar tekjur vátryggingarfélaga, sem starfa hér á landi, telst sá 
hluti heildarágóðans, sem svarar til lilutfallsins á milli iðgjaldatekna félagsins 
liér á landi og allra iðgjaldatekna þess.

Fjármálaráðherra getur sett fyrirmæli um heimild innlendra vátryggingar- 
félaga til að draga frá tekjum sínum það, er þau leggja til hliðar til að inna 
af hendi skyldur sinar gagnvart vátryggðum.



Loks getur fjármálaráðherra sett ákvæði um það, hvenær félög þessi 
skuli hafa skilað framtölum sínum og reikningum.

Samvinnufélögum ber ekki að telja með tekjum sinum lögboðið tillag til 
varasjóðs, samkv. 24. gr. laga nr. 30, 27. júní 1921, né verðlagsuppbót þá, er þau 
úthluta félagsmöimum sínum af eigin vöruskiptmn þeirra af innlendum og er- 
lendum vörum, hvort heldur sem verðlagsuppbótin er færð þeim til tekna í við- 
skiptareikningi eða stofnsjóðsreikningi, en verðlagsuppbótin á innlendum vörum 
er skattskyld hjá hinum einstöku félagsmönnum sem afrakstur af atvinnu þeirra. 
Þar á móti er allur ágóði af viðskiptum við utanfélagsmenn, sem ekki fellur til 
varasjóðs, samkv. 7. lið 3. gr. fyrrnefndra laga, skattskyldar tekjur hjá félaginu. 
Geti félag ekki gert grein fyrir hlutfallslegum viðskiptum við félagsmenn og utan- 
félagsmenn, má telja allan hagnaðinn af starfsemi félagsins skattskyldar 
tekjur þess.

Nánari ákvæði má setja með reglugerð.

11. gr.
Til tekna telst ekki:

a. Sá eignarauki, sem stafar af þvi, að fjármunir skattgreiðanda hækka i 
verði, — hinsvegar kemur ekki heldur til frádráttar tekjum, þótt slíkir 
fjármunir lækki i verði, — ekki heldur tekjur, sem stafa af sölu á eignum 
skattgreiðanda (að meðtöldum verðbréfum), nema slík sala falli undir 
atvinnurekstur hlutaðeigandi skattgreiðanda, t. d. fasteignaverzlun, eða 
hún falli undir ákvæði í 9. gr. e. Þegar svo stendur á, telst verzlunar- 
hagnaðurinn af sölunni til tekna, en draga má frá honum þann skaða, 
sem kynni að hafa orðið á samskonar sölu á árinu.

b. Eignarauki, sem stafar af arftöku, fyrirframgreiðslu upp i arf, fallinn 
eða ófallinn, af stofnun hjúskapar, útborgun lífsábyrgðar, brunabóta, 
eftirgjöf skulda eða þess háttar.

c. Tekjuliðir, sem stafa af eyðslu höfuðstóls eða af lántöku.
d. Dagpeningar og endurgreiðsla ferðakostnaðar, er skattgreiðandi fær i 

endurgjaldsskyni fyrir tilkostnað sinn, er hann verður að vera um stund- 
arsakir fjarverandi heimili sinu vegna starfa i almenningsþarfir.

12. gr.
Frá tekjum skal draga, áður en skattur er á þær lagður:

a. Rekstrarkostnað, þ. e. þau gjöld, sem á árinu ganga til að afla teknanna, 
tryggja þær og halda þeim við, þar á meðal vexti af skuldum, er stafa 
beinlínis af atvinnu eða öflun tekna, svo og venjulega fyrningu, eða það, 
sem varið er til tryggingar og nauðsynlegs viðhalds á arðberandi eignum 
gjaldanda. Nánari ákvæði um, hvernig reikna skuli fyrningu eða viðhald 
til frádráttar, skulu sett í reglugerð, sem fjárniálaráðherra setur.

Með rekstrarkostnaði telst ekki það, sem gjaldandi hefir varið sér 
og skylduliði sinu til framfæris og notkunar, eigi heldur kaup handa hon- 
um sjálfupi, né neinum af skylduliði hans, nema sá telji tekjur sinar



fram sér í lagi. Eigi má gjaldandi heldur telja til rekstrarkostnaðar vexti 
af fé, sem hann sjálfur hefir lagt i atvinnurekstur sinn, né félag eða 
stofnun vexti af hlutafé, stofnfé eða tryggingarfé.

b. Tap á atvinnurekstri, er á skattárinu verður eða þá fyrst kemur í ljós. 
Tapi á atvinnurekstri frá sama ári má aldrei skipta á fleiri ár, og skal 
þegar tekið til frádráttar, er það er fullrevnt.

c. Tap á útistandandi skuldum, enda stafi skuldin beinlinis af atvinnu- 
rekstri aðila og séu. færðar fullnægjandi sönnur fyrir tapinu. — Það ár 
eitt kemur töpuð skuld til frádráttar, er sannreynt þykir, að hún er töpuð. 
Nú greiðist skuld, er áður var talin töpuð að einhverju eða öllu leyti, og 
skal hið greidda þá talið til tekna það ár, er greiðsla átti sér stað.

d. Frá embættistekjum skal draga þann kostnað, sem embættisreksturinn 
hefir haft í för með sér, svo sem skrifstofukostnað og Iögmæltar kvaðir, 
er á embættmn hvíla.

e. Iðgjöld af lífeyri, sem skattgreiðandi er skyldur lögum samkvæmt að 
tryggja sér eða konu sinni eftir sinn dag, svo og iðgjöld af hverri annari 
lögboðinni persónutryggingu. Ennfremur skal draga frá tekjum þeirra 
manna, sem eigi eru að lögum skyldir að tryggja sér eða konum sinum 
lifeyri, iðgjöld af slíkum lífeyri eða lifsábyrgð, sem greidd hafa verið, 
þó ekki hærra iðgjald en 300 krónur.

f. Vexti af skuldum gjaldanda, öðrum en þeim, sem ræðir um í staflið a.
g. Af framlagi af ársarði samvinnufélaga, öðru en því, sem um ræðir í 10. gr., og 

hlutafélaga til varasjóðs má draga % hluta, er skal vera undanþeginn tekju- 
skatti og koma til frádráttar skattskvldum tekjum. Ef nokkur upphæð úr 
varasjóði síðar er notuð til úthlutunar til félagsmanna, eða á annan hátt not- 
uð í einhverjum þeim tilgangi, sem ekki var tilætlunin þegar varasjóðurinn 
myndaðist, þá skal telja helming þeirrar upphæðar, sem þannig er ráðstafað, 
til skattskvldra tekna á því ári. Sem varasjóð samkvæmt þessari gr. og 3. 
málslið 7. greinar má ekki telja eftirlaunasjóði, arðjöfnunarsjóði eða 
aðra slíka sjóði, sem ekki eru beinlínis ætlaðir til þess að tryggja fjárhag 
fyrirtækisins sjálfs.

li. Helming þess, er áfallið hefir og greitt liefir verið í útsvar og tekju- og 
eignarskatt á árinu.

Þegar skattur er lagður á tekjur, sem renna til einstaklinga, félaga eða 
stofnana, sem ekki eiga heimili hér á landi (sbr. 2. gr. og síðari málsgr. 3. 
gr.), má draga frá tekjunum þau útgjöld, sem beinlinis viðkoma þessum 
tekjum.

Tekjur þær, sem koma til greina við ákvörðun skattsins, eru skatt- 
skyldar án tillits til þess, hvernig þeim er varið, hvort heldur gjaldandi hefir 
þær sér eða skylduliði sínu til framfæris, nytsemdar eða munaðar, til hjúa- 
halds, nema til atvinnurekstrar sé, til þess að færa út bú sitt eða atvinnu- 
veg, til umbóta á eignum sinum eða til þess að afla sér fjár, til gjafa eða 
hvers annars sem er.



13. gr.
Tekjur hjóna, er samvistum eru, skulu saman taldar til skattgjalds, 

enda þótt séreign sé eða sératvinna, enda ábyrgjast bæði skattgreiðslu. Rétt 
er bónda eða erfingjum hans að krefjast endurgjalds af konu eða erfingjum 
hennar á þeim hluta skattsins, er að réttum tölum kemur á séreign hennar 
eða sératvinnu.

Tekjur barna, sem í foreldrahúsum eru (þar með talin stjúpbörn, kjör- 
börn og fósturbörn), skal telja sérstaklega til skattgjalds.

Með tekjum barna, sem eru i foreldrahúsum og eru sjálf skattgreið- 
endur, telst eigi það framfæri, sem þau fá að nokkru eða öllu leyti hjá heim- 
ilisföður, nema það sé endurgjald fyrir vinnu við atvinnurekstur hans.

14. gr.
Frá hreinum tekjum heimilisfastra manna hér á landi, eins og þær eru 

ákveðnar samkv. 12. gr., skal draga sem hér segir:
1. Fyrir einstakling 800 kr.
2. Fyrir hjón, sem samvistum eru, 1600 kr.
3. Frajnfærslueyrir fyrir börn (þar með talin stjúpbörn, kjörbörn og fóstur- 

börn, sem ekki er greitt meðlag með), sem eru ekki fullra 14 ára i byrj- 
un þess almanaksárs, er skatturinn er lagður á, og hafa ekki sjálf efni á að 
kosta framfæri sitt, 500 kr. fyrir hvert barn. —- Sama er um aðra skyldu- 
framfærlinga.

Frá tekjum þeirra, sem eru i foreldrahúsum á framfæri, eða við nám 
og enga atvinnu hafa, skal draga það, sem útheijmtist til framfæris þeim og 
menningar.

Frá hreinum tekjum innlendra félaga og stofnana, eins og þær eru 
ákveðnar samkv. 12. gr., skal draga 4% af innborguðu stofnfé eða hlutafé, 
innborguðum hlutum af tryggingarsjóði og þess háttar.

Að loknum frádrætti samkv. þessari grein skal sleppa því, sem afgangs 
verður, þegar tekjuhæðinni er deilt með 50. Af þeirri tekjuupphæð, sem þá 
er eftir, greiðist skatturinn og við hann miðast skattgjaldið samkv. 6. og 7. gr.

Ef tekjurnar eftir allan löglegan frádrátt nema ekki fullum 100 kr., 
greiðist enginn skattur af þeim.

15. gr.
Skattinn skal miða við tekjur næsta aþnanaksárs á undan skattákvörð- 

un, nema annað sé venjulegt rekstrarár i atvinnugrein aðila, eða hann sýni, 
þegar hann telur fram, að hann hafi annað reikningsár, enda getur skattanefnd 
þá veitt honum heimild til að hafa það reikningsár i stað almanaksársins.



II. KAFLI.

Um eignarskatt.

16. gr.
Af skuldlausri eign skal árlega greiða í skatt í rikissjóð sem hér segir:
Af fyrstu 5000 kr. greiðist enginn skattur.

Af 5000 til 15000 kr. greiðist 1 n/Uo af því, sem er umfram 5000 kr.
— 15000 — 20000 — — 10 kr. af 15000 kr. og l,2°/oo af afgangi
— 20000 — 30000 — — 16   20000 --------  1,5-------r —
— 30000 — 50000 — — 31   30000 --------  2 _________—
— 50000 — 100000 — — 71   50000 --------  3 _________—
— 100000 — 200000 — — 221   100000   4  —
— 200000 — 500000 — — 621   200000 --------  5 ------------- —
— 500000 —1000000 — — 2121   500000 ------- 6 --------------- —
— 1000000 og þar yfir — 5121  1000000 — — 7 ---------------—

Nemi skatturinn samkvæmt þessu ekki 1 krónu, skal honum sleppt.

17. gr.
Eignarskattinn eftir 16. gr. má með fjárlagaákvæði hækka eða lækka 

um ákveðna hundraðstölu, allt að 25%, eitt og eitt ár i senn.

18. gr.
Eignarskatt greiði allir hinir sömu, sem skattskyldir eru til tekjuskatts, 

ef þeir eiga eign og eignarréttindi, sem skatt ber að greiða af samkvæmt lög- 
um þessum. Innlend hlutafélög og önnur félög hafa leyfi til að draga hluta- 
fé sitt eða stofnfé frá eignaupphæðinni, áður en skattur er á lagður.

Menn, sem eigi eru heimilisfastir hér á landi, og útlend félög greiða 
aðeins eignarskatt af eignum sínum hér á landi, og reiknast skatturinn sam- 
kvæmt reglunum i 16. gr., þó aldrei lægri en 2°/0oaf hinum skattskyldu eignum.

19. gr.
Undanþegnir öllum eignarskatti eru hinir sömu, sem samkvæmt 4. gr. 

eru undanþegnir tekjuskatti. Þeir, sem samkvæmt 5. gr. eru undanþegnir 
tekjuskatti, eru einnig undanþegnir eignarskatti, i samræmi við reglur þær, 
sem settar eru i þeirri grein.

20. gr.
Skattskyldar eignir teljast, með þeim undantekningum og takmörkun- 

um, sem gerðar eru í 16. og 18. gr., allar fasteignir og allt lausafé skattgreið- 
anda, að frádregnum skuldum, svo sem jarðir, húseignir, skip, skepnur, 
verkfæri, vélar, vörubirgðir, peningar og verðbréf, útistandandi skuldir og 
aðrar fjárkröfur og verðmæt eignarréttindi, húsgögn og aðrir innanstokks-



munir og skartgripir. Þegar skattur greiðist samkvæmt síðari tnálsgrein 16. 
gr., má þó aðeins draga frá þær skuldir, sem hvila á þeim eignum, sem 
skattur er greiddur af. — Eignirnar eru jafnt skattskyldar, hvort sem þær 
gefa af sér nokkrar tekjur eða engar.

21. gr.
Með skattskyldum eignum er eigi talið:

a. Skilyrðisbundin fjárréttindi, svo sem réttur til lifsábyrgðarfjár, sem 
ekki er fallið til útborgunar.

b. Réttur til eftirlauna, lifeyris eða annarar áframhaldandi greiðslu, sem 
bundin er við einstaka menn.

c. Réttur til leigulauss bústaðar, eða önnur afnotaréttindi.
d. Bækur og fatnaður til einkaafnota. -

22. gr.
Við mat á eignum til eignarskatts skal farið eftir þessum reglum:

a. Virðing á fasteign skal fara eftir gildandi fasteignamati.
b. Búpening skal telja svo sem hann væri framgenginn i fardögum næst á 

eftir og með gildandi verðlagsskrárverði.
c. Verðlag á skipum og öðru lausafé skal miða við áætlað söluverð. Við 

ákvörðun þess skal meðal annars hafa hliðsjón af því, hve hátt eign- 
irnar eru vátryggðar.

d. Verzlunarvörur skal meta eftir því. hvað þær kosta komnar i hús eða á 
sölustað.

e. Hlutabréf, skuldabréf og önnur slík verðbréf skal meta eftir nafnverði, 
nema þau hafi annað gangverð eða áætlað söluverð.

f. Útistandandi skuldir skulu taldar með nafnverði, hvort sem vextir eiga 
að greiðast af þeim eða ekki, nema færðar séu sönnur á, að þær séu 
minna virði.

g. Réttindi til stöðugra tekna skulu metin eftir þvi endurgjaldi, sejn hæfi- 
legt væri fyrir þau þegar skatturinn er lagður á.

Nánari reglur um virðingu getur fjármálaráðherra sett.

23. gr.
Eignir hjóna, sem samvistum eru, skulu lagðar saman til eignarskatts, 

enda ábjrgjast bæði greiðslu.

24. gr.
Eignarskattur skal að jafnaði ákveðinn eftir eign gjaldanda i lok 

almanaksársins. Þó mega þeir, sem nota annað reikningsár en almanaks- 
árið, telja fram eignir sínar i lok þess reikningsárs, sem er næst á undan 
skattálagningunni.

Upphæð sú, sem skattur er talinn af, skal ávallt deilanleg með 100; 
því, sem fram yfir er, skal sleppt.



III. KAFLI.

Um skattanefndir o. fl.

25. gr.
Tekjuskattur og eignarskattur samkvæmt lögum þessum er ákveðinn 

af skattanefndum í hreppum og skattanefndum eða skattstjóra í kaupstöð- 
um. í  skattanefnd sitja 3 menn. I hreppum: Hreppstjóri eða sá, er að lögum 
gegnir starfi hans, einn maður tilnefndur af sýslumanni og eínn kosinn af 
hreppsnefndinni. I kaupstöðum: Bæjarstjóri, einn maður tilnefndur af bæj- 
arfógeta og einn kosinn af bæjarstjórn. Sé bæjarfógeti jafnframt bæjar- 
stjóri kaupstaðarins, tilnefnir hann tvo jnenn í nefndina.

Skipa skal tvo varamenn, er taka sæti í skattanefndum í forföllum 
nefndarmanna. Annan varamanninn tilnefnir bæjarfógeti eða sýslumaður, 
en hinn kýs bæjarstjórn eða hreppsnefnd.

Formaður skattanefndar i kaupstöðum er bæjarstjóri, eða þar sem 
hann er eigi, sá nefndarmaður, er bæjarfógeti nefnir til, en annarsstaðar er 
hreppstjóri formaður. í forföllum formanns kýs skattanefnd sjálf formánn 
um stundarsakir.

26. gr.
1 Reykjavík skipar fjármálaráðherra skattstjóra og varaskattstjóra. 

Hefir skattstjóri Reykjavikur sama vald og. sömu störf og skattanefndir, eða 
eftir atvikum formenn skattanefnda utan Reykjavíkur.

Heimilt er fjármálaráðherra að gera sömu tilhögun um ákvörðun 
skatts i hinum öðrum kaupstöðum og sett er fyrir Reykjavík.

27.gr.
1 hverju lögsagnarumdæmi skal skipa yfirskaítanefnd. Þar, sem bæj- 

arfógetaembætti er sameinað sýslumannsembætti, skal vera ein yfirskatta- 
nefnd bæði fyrir kaupstaðinn og sýsluna. I nefndinni eiga sæti lögreglu- 
stjóri, sem er formaður, og tveir menn, sem fjármálaráðherra skipar. Hann 
skipar og tvo varanefndarmenn, sem taka sæti i ‘nefndinni í forföllum 
nefndarmanna, eftir því sem formaður ákveður.

28. gr.
Fjármálaráðherra skipar 3 menn í ríkisskattanefnd og jafnmarga 

varamenn. Formaður nefndarinnar heitir ríkisskattstjóri. Annar nefndar- 
manna skal hafa þekkingu á landbúnaði, en hinn á sjávarútvegi og við- 
skiptum. Ríkisskattanefnd hefir skrifstofu í Reykjavík.

29. gr.
F.nginn má sitja i skattanefnd, yfirskattanefnd eða rikisskattanefnd, 

nema hann:



1. hafi óflekkaö mannorö,
2. sé fjárráður, ' '
3. eigi heimili i skattumdæminu,
4. hafi náð lögaldri.

í skattanefnd mega ekki sitja saman skyldir menn eða mægðir að 
feðgatali eða niðja, hjón, kjörforeldri og kjörbörn, fósturforeldri og fóstur- 
börn, hvorki sem aðalmenn né varamenn.

30. gr.
Sami maður má ekki eiga sæti nema i einni skattanefnd. Skattanefnd- 

armenn, aðrir en bæjarstjórar, hreppstjórar og skattstjórar, skulu skipaðir 
til 6 ára, þannig að annar meðnefndarmaður fer frá 3. hvert ár, eftir hlut- 
kesti i fyrsta sinn. Ef nefndarmaður fer frá eða deyr áður en timi hans er 
liðinn, skal skipa mann i stað hans til þess tima, er hann átti eftir að sitja 
i nefndinni.

Nefndarmann, sem gengur úr, má skipa svo oft sem vill. Nefndar- 
starfið er borgaraskylda, sem enginn löghæfur maður getur skorazt undan 
að gegna, nema hann hafi verið i skattanefnd i 6 ár samfleytt eða sé orðinn 
60 ára gamall.

Skattstjórar i Reykjavík og öðrum kaupstöðum (sbr. 26. gr.) og rikis- 
skattstjóri skulu skipaðir til 6 ára.

31.gr.
Skattanefndarmenn og skattstjórar, er eigi hafa áður unnið heit ejnb- 

ættismanna eða sýslunarmanna, skulu á fyrsta nefndarfundi, er þeir sitja, 
undirrita i gerðabók nefndarinnar drengskaparheit um það, að þeir skuli 
gegna starfinu hlutdrægnislaust eftir beztu vitund og sannfæringu og gæta 
þagnarskyldu um allt, er þeir fá vitneskju um i starfinu og varðar eignir og 
tekjur gjaldþegna.

32. gr.
Enginn má taka þátt i meðferð máls, hvorki skattákvörðun eða kæru, 

ef það mál varðar sjálfan hann, konu, niðja, foreldra, kjörforeldra eða fóst- 
urforeldra, kjörbörn eða fósturbörn, systkini, kjörsystkini eða fóstursystkini 
eða mægðamenn að feðgatali, eða ef aðrar ástæður eru til að óttast, að hann 
geti ekki litið hlutdrægnislaust á málavöxtu. Tekur varamaður sæti i nefnd 
samkvæmt kvaðningu formanns, ef aðalmanns missir við.

33. gr.
Skattanefndarmenn og skattstjórar fá laun fyrir störf sin sem hér

segir:
a. 1 kaupstöðum og kauptúnum, sem eru hreppur fyrir sig, skal greiða 

skattanefnd 2%, en annarsstaðar á landinu 4% af þeirri upphæð, sem 
skatturinn nemur. Þó skal borgunin ekki fara fram úr 8 krónum og ekki 
vera minni en 4 krónur fvrir hvern starfsdag nefndarmanns.



b. Yfirskattanefndarmenn fá 8 krónur á dag og ferðakostnað. Borgun til 
formanna telst þó innifalin í embættislaunum þeirra.

c. Borgun til skattstjóra, ríkisskattstjóra og ríkisskattanefndar fer eftir 
samningi við fjármálaráðherra.

Þóknun til skattanefnda og skattstjóra greiðist úr rikissjóði. Formenn 
yfirskattanefnda úrskurða reikninga skattanefnda og greiða þá á manntals- 
þingum. Fjármálaráðuneytið úrskurðar reikninga yfirskattanefnda og ríkis- 
skattanefndar.

IV. KAFLI.

Vm framtal tekna, fresti, úrskurði, innheimtur o. fl.

34. gr.
Gjaldendur skulu venjulega settir í skatt þar, sem þeir eru búsettir 

þegar skattanefnd tekur til starfa. Hlutafélög og önnur atvinnufélög inn- 
lend skulu sett í skatt þar, sem þau eiga heimili, en erlend þar, sem aðal- 
umboðsmenn þeirra hér á landi eru búsettir, enda beri téðir umboðsmenn 
ábyrgð á greiðslu skattsins.

Aðrir gjaldendur, sem ekki eru búsettir hér á landi, greiði skatt á 
þeim stöðum, þar sem þeir hafa tekjur sínar eða eignir.

Ráðuneytið sker úr, ef vafi leikur á, hvar gjaldandi skuli settur i
skatt.

35. gr.
Allir þeir, er hafa skattskyldar tekjur, skulu í Reykjavík fyrir 31. jan- 

úar, en annarsstaðar á landinu fyrir febrúarmánaðarlok ár hvert — eða ef 
þeir reka atvinnu á fleiri stöðum en einum, í síðasta lagi 20. marz — af- 
henda skattanefnd skriflega skýrslu, að viðlögðum drengskap, um tekjur 
sinar síðastl. ár og eignir i árslok. Sama skylda hvílir á hverjum þeim, er 
veitir forstöðu verzlun, verksmíðju eða öðru atvinnufyrirtæki, ef eigandinn 
er eigi búsettur innanlands, svo og á stjórn félags eða stofnunar og á þeim, 
er hefir á hendi fjárhald fyrir þann, sem ekki er fjárráða.

Nú þykist framteljandi ekki sjálfur vera fær um að gefa fullnægjandi 
skýrslu um tekjur sínar og eignir, og er þá skattanefnd skyld að veita hon- 
um aðstoð til þess, en hann er skyldur að láta skattanefnd i té allar upp- 
lýsingar, er hún þarf, til þess að gera framtal hans sem réttast.

Hvenær sem skattanefnd þykir þörf á, getur hún krafizt þess, að skatt- 
framteljendur leggi bækur sínar fyrir hana, eða einstaka nefndarmenn, eða 
einn eða tvo reikningsfróða menn utan nefndarinnar, er ekki séu keppinaut- 
ar framteljanda.

36. gr.
Allir embættismenn og aðrir, er einhver störf hafa á hendi i almenn- 

ingsþarfir, stjórnendur banka, sparisjóða, hlutafélaga og annara félaga og



stofnana, eru skyldir að láta skattanefndum í té ókeypis allar þær skýrslur, 
er þær beiðast og með þurfa, svo sem skýrslur um starfslaun, um skulda- 
bréf, vaxtabréf og hlutabréf, sem eigandi er nafngreindur að, um vaxtafé í 
bönkum og sparisjóðum, og annað þvi um líkt. Þeir, sem hafa menn i þjón- 
ustu sinni, er taka kaup fyrir starf sitt, eru og skyldir að skýra frá, hvaða 
kaup þeir greiða hverjum manni.

37. gr.
Eftir skýrslum þeim, er skattanefnd tekur gildar, skal hún kveða á 

um tekjuupphæð og eign hvers eins. Þjdd nefndinni skýrsla einhvers ófullnægj- 
andi eða tortryggileg, skal hún skora á hann að láta nefndinni í té frekari skýr- 
ingar og sannanir. Fái skattanefnd eigi fullnægjandi skilríki fyrir framtalinu inn- 
an þess tima, er hún hefir til tekið, skal hún áætla tekjur hans og eign eftir 
beztu vitund. Dvelji hann utanlands, eða svo langt i burtu, að erfitt er að ná 
til hans, og hafi hann ekki umboðsmann fyrir sig nærlendis, sem nefndinni 
er kunnugt um, eða ef ekki er kunnugt um dvalarstað hans, má hún áætla 
tekjur hans og eign án þess að gera honum aðvart.

Nú er einhver sá, er enga skýrslu gefur, og skal þá nefndin áætla 
tekjur hans og eign svo riflega, að ekki sé hætt við, að upphæðin sé sett lægri 
en hún á að vera i raun réttri, enda skal hún vera að minnsta kosti 10% 
hærri heldur en skattmat næst á undan, og ef vanræksla er itrekuð, skal 
hækkunin vera minnst tvöföld á við hækkunina árið á undan.

38. gr.
Þegar alvarleg veikindi, slys eða mannslát hafa skert gjaldþol skatt- 

greiðanda, má skattanefnd taka við umsókn hans um linun eða eftirgjöf á 
skattgreiðslunni, og sendir hana með umsögn sinni til yfirskattanefndar, er 
leggur úrskurð á beiðnina. Skattanefnd getur og af eigin hvötum gert tillögu 
til lækkunar á skattgjaldi, þegar svo er ástatt sem segir i upphafi þessarar 
greinar.

39. gr.
Innan marzmánaðarloka skal skattanefnd hafa lokið ákvörðun tekna 

og eigna og samið skrá um alla þá, sem tekjuskatt eða eignarskatt eiga að 
greiða í hreppnum eða kaupstaðnum.

Skattskráin skal lögð fram 1. dag aprilmánaðar á' þingstað hrepps 
eða öðrum hentugum stað, er skattanefnd hefir fyrirfram auglýst, og i kaup- 
stöðum á bæjarþingstofunni eða skattstofunni, eða skrifstofu lögreglustjóra, 
og liggur skráin til sýnis til 15. dags sama mánaðar.

Sérhver gjaldþegn getur krafizt munnlega upplýsinga um það hjá skatta- 
nefnd, eftir hverju hún hafi farið við ákvörðun tekna hans og eigna.

40. gr.
Ef einhver er óánægður með ákvörðun skattanefndar um tekjur hans 

og eign, skal hann bera upp kæru sina bréflega fyrir formanni skattanefnd-



ar, eða skattstjóra, fyrir 15. dag aprílmánaðar. Innan saina tíma er hverjum 
gjaldanda heimilt að kæra yfir því, að skattskyldum manni sé sleppt eða 
tekjur og eign einhvers sé of lágt ákveðin, svo og bera upp aðfinningar um 
hvert það atriði á skattskránni, sem að einhverju leyti getur snert hagsmuni 
hans. Formaður kveður nefndarmenn til fundar, ásamt kæranda og þeim, 
sem kært er yfir, og skal úrskurður felldur um kæruna fyrir lok sama mán- 
aðar og hlutaðeigendum gert aðvart um úrslitin.

Skattanefnd leiðréttir skrána samkvæmt úrskurðum þeiin, sem felldir 
eru, og sendir hana síðan, ásamt framtalsskýrslum, tafarlaust til formanns 
yfirskattanefndar.

41. gr.
Úrskurði skattanefndar, eða skattstjóra, má skjóta til yfirskattanefnd- 

ar. Skal það gert bréflega og ástæður færðar fyrir kærunni. Sé kæra ekki 
komin til formanns yfirskattanefndar fyrir 15. dag maímánaðar, verður 
henni ekki sinnt. Yfirskattanefnd skal úrskurða kærur fyrir 30. mai og birt- 
ir aðilum úrslitin tafarlaust.

Yfirskattanefnd úrskurðar einnig, hvort og að hve miklu leyti skuli 
taka til greina umsóknir þær, sem henni hafa borizt frá skattanefndum um 
linun í skattgreiðslu vegna ástæðna þeirra, er getið er i 38. gr.

42. gr.
Yfirskattanefnd skal nákvæmlega endurskoða allar skattskrár i um- 

dæmi sinu og hafa strangt eftirlit með þvi, að skattanefndir gegni skyldum 
sinum. Ef nefndinni virðast framtalsskýrslur vera ófullnægjandi eða eitt- 
hvað óljóst eða rangt i skattskránum, svo sem að einhver sé vantalinn eða 
tvítalinn á skrá, getur hún heimtað nánari skýringar, og skal síðan leiðrétta 
skrána eftir þvi, sem henni þykir rétt vera.

Ef skattskrá breytist við endurskoðun yfirskattanefndar, skal hún 
tafarlaust tilkynna það skattanefnd og sömuleiðis þeim aðilum, er breyting 
varðar.

Yfirskattanefnd skal hafa lokið störfum sínum fyrir maímánaðarlok.

43. gr.
Úrskurði yfirskattanefndar má skjóta til rikisskattanefndar, enda sé 

það gert bréflega og kæran, ásamt öllum nauðsynlegum gögnum, komin til 
formanns fyrir júlilok — annarskostar verður henni ekki sinnt. — Rikis- 
skattanefnd skal leggja úrskurð á kærur fyrir septemberlok og tilkynna lög- 
reglustjóra úrslitin tafarlaust til birtingar aðílum.

‘44. gr.
Rikisskattanefnd getur af eigin hvötum rannsakað hvert það atriði, 

er framkvæmd laga þessara varðar. I þvi skyni getur hún krafizt allra upp- 
lýsinga hjá skattanefndum og yfirskattanefndum. Svo getur og rikisskatt- 
stjóri ferðazt um á milli skattanefnda og yfirskattanefnda, ef ástæða þykir til,



til þess að samræma skattframtal og skattákvörðun í hinum einstöku skatt- 
umdæmum, og yfir höfuð til að leiðbeina um allt það, er að skattframtali og 
skattákvörðun lýtur. Loks getur rikisskattanefnd af sjálfsdáðum breytt álykt- 
unum skattanefnda og yfirskattanefnda, þótt ekki hafi verið kært, en gera 
skal hún aðila aðvart áður en hún breytir skattgjaldi hans án þess að yfir 
því hafi verið kært.

Úrskurður ríkisskattanefndar er fullnaðarúrskurður. Ágreining um 
skattskyldu má þó jafnan bera undir dómstóla.

45. gr.
Skattanefndir allar og skattstjórar bæjanna skulu halda gerðabækur, 

er fjármálaráðuneytið lætur gera á kostnað ríkissjóðs. Löggildir lögreglu- 
stjóri gerðabækur skattanefnda og skattstjóra, en fjármálaráðuneytið gerða- 
bækur yfirskattanefndar og ríkisskattanefndar.

I gerðabækur skattanefnda og skattstjóra skal meðal annars rita 
skattskrárnar og úrskurði. Yfirskattanefndir og ríkisskattanefnd skrá og i 
gerðabækur sínar úrskurði og aðrar ákvarðanir.

46. gr.
Formenn skattanefnda og skattstjórar skulu árlega láta niðurjöfnun- 

arnefnd i té ókeypis endurrit af skattskrám, til afnota við niðurjöfnun út- 
svara. Svo skulu og formenn skattanefnda og skattstjórar gefa Hagstofunni 
skýrslur um skattálagninguna, i þvi formi, sem hún fyrirskipar.

47. gr.
Fjármálaráðuneytið hefir eftirlit með því, að skattanefndir allar og 

skattstjórar ræki skyldur sinar og fylgi réttum reglum i starfi sinu. Hefir 
það rétt til að fá sendar framtalsskýrslur og leita umsagnar og skýringa 
skattanefnda og skattstjóra á öllu því, er framkvæmd þessara laga varðar.

48. gr.
Lögreglustjórar — í Reykjavik tollstjóri — innheimta tekjuskatt og 

eignarskatt á manntalsþingum ár hvert. Nú breytir ríkisskattanefnd skatti svo 
seint, að tilkynning um það hefir eigi náð til lögreglustjóra, eða tollstjóra, 
fyrir manntalsþing, og skal hann þá innheimta, eða endurgreiða, þann skatt 
síðar á árinu.

V. KAFLI. 

Refsiákvæði.

49. gr.
Ef skattþegn telur ekki fram eignir sínar og tekjur, eða gerir það ekki 

fjTr en framtalsfrestur er liðinn, eða bætir ekki úr göllum, sem á framtali



eru, þótt hann hafi fengið áskorun um það frá skattanefnd eða skattstjóra, 
þá skal ekki færa niður skatt hans, þótt hann kæri, nema hann sanni, að 
tekjur hans eða eign hafi verið áætlað meira en fjórðungi hærra en i raun 
og veru var. Sé mismunurinn Yí eða meiri, skal hann greiða skatt af hinum 
réttu upphæðum, að viðbættum

Ákvæðum þessarar greinar þarf þó ekki að beita, ef gjaldþegn hefir 
fært gildar ástæður sér til afsökunar.

50. gr.
Nú skýrir maður af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi rangt frá 

einhverju því, er máli skiptir um tekjuskatt hans eða eignarskatt, og skal 
hann þá sekur um allt að þvi tífalda skattupphæð þá, sem undan var dregin. 
Sektina skal þó aldrei miða við meira en 10 ár alls. Fjármálaráðherra á- 
kveður sektina, nema hann eða hinn seki óski, að málinu sé visað til dóm- 
stólanna.

Nú verður slikt uppvist við meðferð dánarbús, og skal þá greiða úr 
búinu tvöfalda þá upphæð, er á vantar.

Skiptaréttur og skiptaforstjórar skulu, að viðlögðum dagsektum sam- 
kvæmt úrskurði fjármálaráðherra, gefa skattanefnd skýrslu um fjármuni 
látinna manna, ef fjármunirnir nema meiru .en 10000 kr.

51. gr.
Sá, sem sekur verður um afbrot það, sem um getur í 1. málsgr. 50. gr., 

skal auk sektarinnar, sem þar er ákveðin, greiða eftir á skattupphæð þá, 
sem undan var dregin.

Sömu skyldu til að greiða skatt eftir á hefir og hver sá, sem af afsak- 
anlegum misskilningi eða misgáningi hefir skýrt frá tekjum sínum eða eign- 
um lægri en vera bar, og því greitt minni skatt en honum bar skylda til.

52. gr.
Nú kemur það i ljós, að skattþegn vantar á skrá, og skal þá gera hon- 

um skatt eftir á, þó aldrei lengra aftur i timann en 3 ár, enda sé skattálagn- 
ingin tilkynnt honum tafarlaust og honum veitt færi á að bera sig upp und- 
an henni með sama hætti sem öðrum gjaldendum, eftir þvi sem við á.

53. gr.
Skattanefndarmönnum og skattstjórum er bannað, að viðlagðri á- 

byrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um embættismenn og sýsl- 
unarmenn, að skýra óviðkomandi mönnum frá þvi, er þeir komast að i sýsl- 
an sinni um tekjur og efnahag gjaldþegna.

HiS sama er að segja um þá, er veita nefndunum eða skattstjórum 
aðstoð við starf þeirra, eða á annan hátt fjalla um framtalsskýrslur manna.



54. gr.
Nú gegnir ekki einhver skyldu sinni samkvæmt 36. gr., eða skorast 

undan að láta þar nefndar skýrslur af hendi, og sker fjármálaráðherra þá 
úr og getur, ef þörf krefur, lagt við dagsektir, unz skyldunni er fullnægt.

55. gr.
Nú hefir skattanefnd eða skattstjóri ekki framkvæmt störf sin sam- 

kvæmt lögum þessum, áður lögmæltur frestur er liðinn, og varðar það þá 
sektum, allt að 200 kr., og getur fjármálaráðuneytið auk þess skyldað hina 
brotlegu til þess að ljúka störfunum, að viðlögðum dagsektum fyrir hvern 
einstakan mann, sem ekki hefir lögmæta afsökun.

56. gr.
Mál út af brotum þeim, er ræðir um í 50. gr., 1 málsgr., og 53. gr. laga 

þessara, skulu sæta sakamálsmeðferð. Mál út af brotum þeim, er i 49. gr.,
50. gr., 3. málsgr., 54. gr. og 55. gr. segir, skulu sæta meðferð almennra lög- 
reglumála, en ekki skal slikt mál höfða, nema skattþegn sjálfur, skatta- 
nefnd, skattstjóri eða fjármálaráðherra krefjist þess.

57. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjóð, og má innheimta 

þær með aðfðr.

VI. KAFLI.

Niðurlagsákvæði.

58. gr.
Fjármálaráðherra gefur út reglugerð um framkvæmd og skilning laga 

þessara, nánari ákvörðun skattskyldra tekna og eigna og störf skattanefnda 
og skattstjóra. Ennfremur lætur hann gera fyrirmyndir að eyðublöðum und- 
ir skattskrár og tekjuframtal og lætur prenta á kostnað ríkissjóðs.

59. gr.
Skattur samkvæmt lögum þessum skal í fyrsta sinn lagður á árið 

1931. Um leið og þau koma til framkvæmda eru úr gildi numin:
Lög nr. 74, 27. júní 1921, um tekjuskatt og eignarskatt.
Tilskipun nr. 84, 30. nóv. 1921, um ákvörðun tekjuskatts og eignar- 

skatts í Reykjavík. .
Tilskipun hr. 41, 1. apríl 1922, um breyting á og viðauka við tilskipun

30. nóv. 1921, um ákvörðun tekjuskatts og eignarskatts í Reykjavík.



Lög nL 2, 26. marz 1923, um breyting á lögum nr. 74, 27. júni 1921, um 
tekjuskatt og eignarskatt.

Lög nr. 39, 4. júní 1924, um breyting á lögurn nr. 74, 27. júni 1921, um 
tekjuskatt og eignarskatt.

Lög nr. 7, 16. mai 1925, um breytingar og viðauka við lög nr. 74, 27. 
júni 1921.


