
Nd. 922. Nefndarálit
um frv. til I. um breyt. á I. nr. 106 2:L júní Hl86, um útsvör.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað frumvarpið og vill mæla með, að það verði samþ., þó
með nokkrum breytingum. Nefndin getur fallizt á, að rétt sé að veita sveitarstjórn-
um heimild til þess að krefja kaupgreiðendur um skýrslu yfir þá menn, sem hjá
þeim vinna og þeir greiða kaup, með einfaldri auglýsingu í blöðum eða á annan
svipaðan hátt. Hins vegar getur nefndin ekki fallizt á það, að hægt sé að gera kaup-
greið endur ábyrga fyrir útsvöruni þeirra, sem hjá þeim vinna, með sams konar al-
mennum tilkynningum, heldur sé nauðsynlegt, að slíkar tilkynningar séu sendar
kaupgreiðendum með sérstökum bréfum, þar sem tekið sé fram, hverjir launþegar
það séu, sem skuldi, og þá hve mikið, og geti sveitarstjórn þá krafizt þess af kaup-
greiðendum, að þeir haldi eftir af kaupi fyrir þeim upphæðum og skili því fé síðan
til sveitar- eða bæjarsjóðs. Þessi regla er í gildandi lögum. Á sama hátt geta sveitar-
stjórnir kraf'izt þess, að kaupgreiðendur haldi eftir kaupi fyrir eldri útsvars-
skuldum.

Nefndin hefur orðið ásátt um að leggja til, að frestir fyrir kaupgreiðendur til
að skila af sér Innheirntuf'énu séu sex virkir dagar í stað tveggja, eins og lagt er til
í frumvarpinu.

Nefndarmenn áskilja sér rétt til að fylgja brtt., er fram kynnu að koma.
Nefndin vill því mæla með, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 2. gr. a-liður 29. gr. orðist svo:

Kaupgreiðendur ábyrgjast, að útsvarsgjaldendur. sem þeir greiða kaup,
standi skil á útsvari sínu, álögðu á gjaldárinu, á gjalddögum, sem ákveðnir
verða samkv. 27. eða 28. gr., eða þegar kaup fellur til útborgunar eftir gjald-
daga, og er kaupgreiðanda rétt og skylt að halda eftir af kaupinu til útsvars-
greiðslunnar, enda hafi áður komið fram krafa frá sveitarstjórn til kaupgreið-
anda um, að hann haldi eftir að kaupinu fyrir útsvarsgreiðslunni.

2. Eftir a-lið komi nýr liður, er verður b-líður, og breytist liðatalan og tilvitn-
anir samkv. því:

Vilji sveitarstjórn haga innheimtunni á þann veg, sem segir í a-lið, skal
hún senda hverjum kaupgreíðanda í tæka tíð tilkynningu um útsvör þeirra
gjaldenda, sem kaupgreiðandi hefur í þjónustu sinni og ætl azt er til, að kaup-
greiðandi greiði, og senda jafnframt tvíritaða kvittanaeyðublaðabók, er sýni
glöggt, að um útsvarsgreiðslur sé að ræða. Skal kaupgreiðandi lúta útsvars-
greiðanda í té slíka kvittun í hvert sinn, er hann greiðir upp í útsvar sitt.
Samriti af kvittuninni her kaupgreiðanda að skila, mn leið og hann afhendir
útsvarsgreiðsluna til bæjar- eða hreppssjóðs.

3. d-liður orðist svo: Sveitarstjórn getur og gert kröfu um, að kaupgreiðendur
haldi eftir af kaupi kaupþega til greiðslu á eldri útsvarsskuldum ásamt dráttar-
vöxtum og kostnaði.

4. Við h-lið. Í stað "tveggja virkra daga" komi: sex virkra daga.
5. Við i-lið. Orðin "og skila ... innheimtuskjölum" falli burt.
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