
Ed. 1105. Nefndarálit
um fn. til I, um hreyt. :J l. nl'. lO(j 2:3. júni H136, um útsvör.

Frú allshcrjarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. þetta rækilega ug lll. a. rætt efni þess við flm., þm.
Barðstrendinga, Gísla Jónsson. Nef'ndin viðurkennir, að lagafyrirmæli um útsvars-
skyldu og skiptingu útsvara sé hvorki svo glögg né einföld sem hagkvæmt væri. Hins
vegar telur nefndin ekki fært að mæla með samþykkt frv., þar sem það takmarkar
mn of vald dómstólanna til ákvörðunar raunverulegs heimilisfangs í einstöku til-
felli, án þess að nokkur heildarendurskoðun þessara ákvæða hafi átt sér stað. Virð-
ist nefndinni og ótvírætt, að ákvæði a-liðar 2. mgr. 8. gr. útsvarslaganna eigi við um
f,5l:tg það, er í greinargerð frv. getur, en þar segir, að leggja megi :í gjaldþegn ii fleiri
stöðum en einum, ef hann hefur heimihsfasta atvinnustofnun. svo sem útibú, víðar
en i einni sveit, enda má þú ekk i leggja ii hann að því leyti í heimilissveit hans. Enda
þótt félag þetta yrði af dómstólum talið eiga heimasetur utan skrúsetningarstaðar,
þú hlyti starfsemi þess á skrásetningurstað a. m. k. að verða jafnað til útibús samkv.
þvi, sem starfseminni er lýst í grg., og má þá tvímælalaust leggja :í félagið þar fyrir
jlÚ starfsemi. Það verður þess vegna ekki fallizt á, að hreppur sá, sem hér um ræðir,
eigi :l hættu að missa nú af réttmætum tekjum og af þeirri ástæðu verði að samþykkja
lrv. af skyndingu. Hins vegar telur nefndin, eins og þegar er sagt, að þörf sé á, að
~agngerð endurskoðun eigi sér stað á ákvæðunum um útsvarsskyldu og skiptingu
útsvarn, og leggur hún þess vegna til, að frv. verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
ÞaJ' sem deildin væntir þess, að ríkisstjórnin láti fyrir næsta þing endurskoða

lagafyrirmælin um útsvarsskyldu og skiptingu útsvara og leggi frv. um það fyrir
Alþingi, telur deildin ekki rétt að afgreiða nú frv. þetta og tekur fyrir næsta mál II
dagskrr,
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