
Nd. 179. Breytingartillögur
við frv. til 1. 11 m breyt. á 1. nr. 6 9. jan . 1935, um tek ju sk att og eignarskatt.

F rá  fjárhagsnefnd.

1. Við 3. gr. í stað orðanna „9. m álsgr. þessarar g re in ar“ í 6. m álsgr. kom i: ákvæð- 
um  næ stu m álsgreinar hér á undan.

2. Við 4. gr. Greinin orðist sv o :
a. F v rir  „500 k ró n u r“ i d-lið 10. gr. laganna kom i: 1000 kr.
1). A ftan við e-lið 10. gr. laganna bæ tist: Enn frem ur s júk rakostnaður þeirra 

m anna, sem ekki hafa aðgöngu að sjúkrasam lagi, enda séu fu lla r sönnur færð- 
ar fy rir  þeim útgjöldum , að dóm i skattanefndar. 

c. g-liður 10. gr. laganna hljóði þannig: E ignarskatt, sem greiddur hefu r verið 
á árinu .

3. Við 8. gr. O rðin „Borgun til form anna telst þó inn ifalin  í em bæ ttislaunum  þ e irra“ 
í lok g re inarinnar falli niður.

4. Við 12. gr. F y rsta  m álsgrein e-liðar (59. gr.) orðist svo: Þ rigg ja m anna nefnd sú, 
er skipuð var samkv. g-Iið (61. gr.) 4. gr. laga nr. 9 5. m aí 1941, skal hafa eftirlit 
með því, að fylgt sé fyrirm æ lum  laga þessara um  ávöxtun og ráðstöfun  á fé ný- 
byggingarsjóðs, en ákvæði laga þessara gilda bæði um  það fé, er greitt var í ný- 
bvggingarsjóð árið  1941, og það fé, sem síðar er í hann  lagt. N efndin er skipuð 
af ráðherra , einn eftir tilnefningu Landssam bands íslenzkra útvegsm anna, annar 
eftir tilnefningu Á lþýðusam bands Islands, en h inn  þrið ji án  tilnefningar, og er 
hann  form aður nefndarinnar. Nú verður au tt sæti nefndarm anns, og sk ipar þá 
ráðherra  m ann í nefndina i hans stað, eftir þeirri reglu, er að fram an  greinir.


