
Nd. 954. Breytingartillögur

við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 36 7. maí 1928 [G engisviðauki].

Frá fjárm álaráðherra.

1. Frum varpsgreinin verði 1. gr. og  orðist svo:
Ríkisstjórninni skal heimilt til ársloka 1934 að innheimta m eð 2 5 'í 

gengisviðauka tolla a f allskonar áfengum  drykkjum  (sbr. 2., 3., og 4. tölu- 
lið 1. gr. laga nr. 41 27. júní 1921), gosdrykkjum  allskonar, sem ætlaðir



eru óblandaðir til drykkjar, sódavatni, ka ffi, brenndu og óbrenndu, sykri 
og sírópi, tegrasi, súkkulaði og kakaódufti, svo og af vitagjaldi, þannig að 
hver toll- og g jaldeining hækkar um 25% , og reiknast Y* evrir eða hærra 
brot sem lieill evrir, en m inna broti skal sleppt.

2. Á  eftir 1. gr. kom i þrjár nýjar greinar, sem verða 2., 3., og 4. gr., svolát- 
andi:
a. (2. gr.) E ftir 1. okt. 1933 er ríkisstjórninni heim ilt að innheim ta auk- 

reitis tekju- og eignarskatt fyrir  árið 1933, sem nem ur 40% af skattin- 
inum það ár samkvæmt áður gildandi lögum . Þó skal eigi innheim ta 
lægri upphæð en 5 krónur lijá gjaldanda.

b. (3. gr.) Heim ilt er ríkisstjórninni m eð reglugerð að ákveða fle iri en 
einn gjalddaga á skatti samkv. lögum  þessum og lögum  nr. 74 27. 
jún í 1921 og breytingum  á þeim  lögum , ennfrem ur að skylda kaup- 
greiðendur til þess að halda eftir og skila i rík issjóð upp í skattgreiðsl- 
ur m anna liluta af kaupi þeirra, sem nægir fyrir skattgreiðslunni. Er 
rikisstjórninni heim ilt að láta gera sérstök skattmerki til notkunar við 
innheim tu skattsins.

c. (4. gr.) L ög þessi öðlast þegar gildi, og eru ja fn fram t úr gildi numin 
lög  nr. 2 27. m arz 1924, lög  nr. 37 27. jún í 1925 og lög  um breytingaT 
á þeim  lögum .

3. Fyrirsögn frv. verði:
Frv. til laga um gengisviðauka og  tekju- og  eignarskattsauka.


