
Nd. 824. Breytingartillögur

við frv. til laga mn bráðabirgðatekjuöflun til rikissjóðs.

Frá meiri lil. fjárhagsnefndar.

Á eftir 3. gr. komi ný grein, er verður 1. gr., svo hljóðandi:
Með því að innheimta á árinu 1936 8 aura innflutningsgjald af liverjum 

lítra af benzíni, í stað þess innflutningsgjalds, sem ákveðið er í a-lið 1. gr. laga 
nr. 84 6. júlí 1932.

Nefnt 8 aura gjald skal einnig greiða af öllum benzinbirgðum, sem til eru 
í landinu þegar lög þessi öðlast gildi; þó skulu gjaldfrjálsir 300 lítrar lijá hverj- 
um eiganda. Sé við gildistöku laganna þegar greitt af birgðum 4 aura gjald 
það, sem ákveðið er í a-lið 1. gr. laga nr. 84 6. júlí 1932, greiðist 4 aura gjald af 
birgðunum til viðbótar. Gjaldið skal greiða hvort heldur benzínið er í vörzlum 
eiganda sjálfs eða ekki. Sérhver sá, er á eða hefir umráð yfir 300 lítrum af 
benzíni eða meira þann dag, er lög þessi ganga í gildi, skal skyldur að tilkvnna 
það innheimtumanni innan 10 daga. Ska! liann skyldur til að aðstoða við að 
kanna birgðir hans og mæla, ef lil kemur. Innheimtumaður getur krafizt upp- 
lýsinga hjá benzininnflytjendum og benzínsölum um sölu samkvæmt verzlunar- 
bókum til viðskiptamanna áður en lög þessi ganga í gildi.

Þeim tekjuauka, sem leiða kann af framangreindri hækkun innflutnings- 
gjaldsins af benzíni, skal varið til að greiða kostnað við lagningu akvega og mal-
bikun þjóðvega svo sem hér greinir:
1. Til Suðurlandsbrautar ...........................................................  allt að 70000 kr.
2. Til malbikunar á veginum frá Reykjavik að Elliðaám —  —  50000 —
3. Til Hafnarfjarðarvegar   —  —  50000 —
4. Til Holtavörðuheiðarvegar   —  —  40000 —
5. Til Austfjarðavegar   —  20000 —
6. Til Geysisvegar frá Múla   —  —  20000 —

Endurgreiða skal innflutningsgjald af benzíni, sem umfram er 4 aura á 
lítra og notað er við akstur á efni til virkjunar Sogsins, eftir reglum, cr fjár- 
málaráðherra setur.

Að öðru leyti gilda ákvæði laga nr. 81 6. júlí 1932 um innheimtu og endur- 
greiðslu innflutningsgjalds af benzíni samkvæmt þessum lögum.

Greinatala frumvarpsins breytist samkvæmt þessu.


