
Ed. 579. Nefndarálit [184. mál]
um frv. til I. um breyt. á l. nr. 66 27. júni 1921,um fasteignaskatt.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin er samþykk aðalefni frumvarpsins um, að fasteignaskattur sá, sem
ríkið hefur á lagt og innheimt til sinna þarfa, samkv. lögum nr. 66 frá 1921,verði
á þessu ári og framvegis, meðan hann er tekinn, látinn koma í hlut sveitarfélaga.
Lítur nefndin svo á, að rétt sé, að sveitarfélögin ein hafi álögurétt á fasteignir, og
væntir þess, að endurskoðun sú, er nú stendur yfir á löggjöfinni um tekjuöflun
sveitarfélaga, leiði af sér heppilegri skipun fasteignaskattsmálannaen nú er, og
þá ekki sízt sameiningu skatta sveitarfélaganna af fasteignum.

Stjórn félags héraðsdómara hefur borið fram eindregnar óskir um það, að
því ákvæði frumvarpsins verði breytt, að lögreglustjórar innheimti skattinn eins
og áður. Eru óskirnar rökstuddar með því, að miklir bókhaldslegir annmarkar
fylgi innheimtunni fyrir sýslumenn og bæjarfógeta, af því að skatturinn á ekki
að renna í ríkissjóð. Skírskota málflytjendur í því sambandi sérstaklega til hins
nýja vélabókhalds, sem verið er að taka upp hjá ríkinu, telja, að innheimta þessa
skatts fyrir sveitarfélögin samrýmist því ekki og hljóti að valda verulegum auka-
kostnaði, en hins vegar þurfi mörg sveitarfélögin að innheimta sams konar skatt hjá
sömu aðilum.

Nefndin telur að athuguðu máli ástæðu til þess að taka þessar óskir til greina.
En jafnframt telur hún rétt, að lögreglustjórarnir, þ. e. þeir embættismenn, er að
undanförÍm hafa lagt fasteignaskattinn á og innheimt hann, láti á þessu ári sveit-
arfélögunum í té skrár yfir gjaldendur og útreiknaðan skatt þeirra fyrir þetta ár
til þess að innheimta eftir. Verða með því byrjunarörðugleikar í verkinu sparaðir
sveitarfélögunum og nýjum innheimtumönnum búið í hendur af hinum eldri.

Samkvæmt framansögðu leggur fjárhagsnefnd til, að frumvarpið verði sam-
þykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. A eftir 1. gr. komi 2 nýjar greinar (verða 2. og 3. gr), svo hljóðandi:

a. (2. gr.).
Í stað orðanna "lögreglustjóra, sem leggur það undir úrskurð stjórnar-

ráðsins, ásamt tillögum sínum" í niðurlagi 4. gr. laganna komi: sveitar-
stjórn, sem leggur úrskurð á beiðnina.

b. (3. gr.),
1 stað orðanna "lögsagnarumdæmi" og "lögreglustjóri" i 5. gr. laganna

komi: sveitarfélagi, sveitarstjórn.
2. 2. gr. (verður 4. gr.) verði svo hljóðandi:

8. gr. laganna orðist svo:
Skatt þennan skulu sveitarstjórnir innheimta, og fellur hann i gjalddaga

1. júli ár hvert, i fyrsta sinn 1954. ÞÓ getur sveitarstjórn ákveðið annan gjald..
daga fyrr á árinu.

3. A eftir 3. gr. (verður 5. gr) kemur svo hljóðandi ákvæði til bráðabirgða:
Lögreglustjórar, eða hver sá embættismaður, sem innheimta hefði átt fast-

eignaskattinn að óbreyttum þeim lögum, er um hann hafa gilt, afhendi hver í sínu
umdæmi eigi siðar en 1. júní 1954 gjaldkera hvers sveitarsjóðs í umdæminu
skrá yfir fasteignaskattsgjaldendur í sveitarfélaginu, og sé á skránni tilgreind-
ur skattur hvers gjaldanda fyrir árið 1954.

Alþingi, 29. marz 1954.
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