
Nd. 519. Nefndarálit [56. múl]
um frv. til I. um breyt. á l. nr. 50 17. maí 1947, um breyt. á l. nr. 102 19. júní 1933,
um samþykktir um sýsluvegasjóði.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin hefur tekið frv. til athugunar á nokkrum fundum og auk þess sent
það til umsagnar vegamálastjóra. og fylgir álit hans hér með.

Nefndin taldi réttara að hækka heimildina í bráðabirgðaákvæði laganna um
allt að 40% heldur en láta sérstaka útreikninga ákveða hækkunina hverju sinni
út frá hækkuðu kaupgjaldi. enda er á þennan hátt fyrir fram vitað, hver hámarks-
fasteignaskattur getur orðið, og sama tilgangi náð og frv. ætlast til, þ. e. að auka
tekjur sýsluvegasjóðanna.

Einn nefndarmanna (KGuðj) var fjarstaddur afgreiðslu málsins.
Nefndin leggur því til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Aftan við lögin komi svo hljóðandi

Bráðabirgðaákvæði :
Heimilt er sýslunefndum, þar til nýtt fasteignamat hefur farið fram, að

ákveða fyrir eitt ár í senn að innheimta vegaskatt til sýsluvegasjóða með allt
að 70% álagi. Framlag ríkissjóðs til sjóðanna hækkar í sömu hlutföllum.

2. Fyrirsögn orðist svo:
Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 102 19. júní 1933, um sam-

þykktir um sýsluvegasjóði.

Alþingi, 20. marz 1956.

Sigurður Bjarnason,
form.

Ásgeir Bjarnason,
fundaskr., frsm.

Eiríkur Þorsteinsson.

Magnús Jónsson.



Fylgiskjal I.

VEGAMÁLASTJÓRINN
Reykjavík, 23. nóv. 1955.

Frv. til laga um breytingu á lögum um sýsluvegasjóði.
Nefndin hefur með bréfi 16. nóv. sent mér til umsagnar frv. til laga um breyt.

á I. um sýsluvegasjóði, þskj. 61, sem nú liggur fyrir Alþingi.
Það er eðlilegt, að kallað sé eftir nokkurri hækkun á tekjum sýsluvegasjóða

í samræmi við hækkun á kaupgjaldi og öðrum kostnaði. Mér þykir hins vegar
heppilegra að miða hækkunina við kaupgjald verkamanna eingöngu, þar eð alltaf
getur verið nokkurt álitamál, hvernig á að finna meðalhækkun á mörgum liðum,
svo sem vélaleigu, verðlagi á byggingarefni o. fl. Þá er það og svo, að væntanlega
mundi meðalhækkun reynast svipuð, hvor aðferðin sem notuð yrði.

Ég vil þvi leggja til, að miðkafli greinarinnar orðist svo:
" ... með allt að 50% álagi að viðbættum hundraðshluta hækkunar á kaup-

gjaldi, sem orðið hefur frá árslokum 1954 o. s. frv. ••

Virðingarfyllst,

Geir G. Zoega.

Samgöngumálanefnd neðri deildar Alþingis, Reykjavik.

Fylgiskjal n.

VEGAMÁLASTJÓRINN
Reykjavík, 9. desember 1955.

Frv. til laga um breytingu á lögum um sýsluvegasjóði.
t umsögn minni 23. nóv. um ofangreinda tillögu lagði ég til, að 50% álagið á

fasteignaskatt hækkaði í hlutfalli við kauphækkun. Nefndin hefur óskað, að ég at-
hugaði samanburð á slíkri hækkun og lögákveðinni hækkun, t. d. úr 50% í 60%.

Ef miðað er við framlög i sýsluvegasjóði 1954, kemur þetta i ljós:
Fasteignaskattur með 50% álagi nam um kr. 1042000.00
Framlag ríkissjóðs nam um - 1700000.00

Tekjur sýsluvegasjóða kr. 2742000.00
Miðað við, að fasteignaskattur fyrir 1956 væri innheimtur með álagi vegna

kauphækkunar i des. 1955 frá des. 1954,mundi 50% álagið hækka um 19.5% (kaup-
hækkun kr. 14.69 í 17.56 á klst.) eða verða 59.75% og þannig svo til alveg sama
og ef það væri lögákveðið 60%. Hins vegar hefur sú tillaga þann kost, að ef kaupið
breytist enn, þá fylgir eðlilegt álag i kjölfarið. Ef álagið yrði nú bundið við t. d.
60%, er hætt við, að óánægja kæmi fram og tillaga á Alþingi um að breyta laga-
ákvæðinu á ný.

Tel ég því heppilegra að láta álagið fylgja kauphækkun en að binda það nú
við ákveðna hækkun Iasteignaskatts.

Virðingar fylIst,
Geir G. Zoega.

Samgöngumálanefnd neðri deildar Alþingis, Reykjavík.


