
Ed. 673. Breytingartillögur [178. mál]
við frv. til laga um tekjustofna sveitarfélaga.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar (KK og AGI).

1. Við 9. gr. Aftan við 2. málsgr. bætist:
Heimilt er framtalsnefndum og hreppsnefndum að undanþiggja aðstöðu-

gjaldi hjá einstökum gjaldendum kostnaðarliði, sem stafa af óvenjulegu tjóni.
2. Við 10. gr. Á eftir e-lið komi nýr stafliður:

Allt að 3%: harar, billiardstofur, söluturnar, skartgripaverzlanir, blóma-
verzlanir, tóbaks- og sælgætisverzlanir. .

3. Við 16. gr. Stafliður a orðist þannig: .
Ríkissjóður greiðir eftir 1. janúar 1963 % hluta söluskatts, sem innheimtur

er til ríkissjððs, sbr. lög nr. 10 1960,um söluskatt, 1. gr. 1. tl., svo og bráða-
birgðaákvæði sömu laga, a-lið, til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, þó eigi lægri
fjárhæð en 70 millj. kr. á ári.

Rikissjóður greiðir Jöfnunarsjóði þennan hluta af söluskattinum ársfjórð-
ungslega eftir á.

4. Við 17. gr. Aftan við greinina bætist nýr stafliður:
d. Bankar, sbr. 18. gr. d.

5. Við 18. gr. Aftan við greinina bætist nýr stafliður:
d. Bankar þeir, sem verzla með erlendan gjaldeyri, skulu frá ársbyrjun 1968
greiða i Jöfnunarsjóð sveitarfélaga 50% af heildartekjum sínum vegna mis-
munar sölugengis og kaupgengis gjaldeyris, svo og 50% af þóknun (provision)
þeirri, er þeir taka af viðskiptamönnum sínum fyrir þjónustu við yfirfærslu
fjár til útlanda eða aðrar greiðslur erlendis, sbr. 12. gr. laga nr. 4/1960. Frá
sama Uma hættir gjald þetta að renna í ríkissjóð.

6. Við 32. gr. Í stað orðanna "Fyrir 1. barn kr. 1000.00... kr. 100.00fyrir hvert
barn" kemur: Fyrir 1. barn kr. 1000.00,fyrir 2. barn kr. 1100.00,fyrir 3. barn
kr. 1200.00,fyrir 4. barn kr. 1500.00og þannig áfram, að frádrátturinn hækkar
um kr. 300.00fyrir hvert barn úr því.

7. Við 45. gr. Greinin orðist Svo:
Í sveitarfélögum, þar sem skattstjóri er ekki búsettur, er sveitarstjórn (í

bæjum framtalsnefnd) heimilt að leggja á útsvör án milligöngu skattstjóra, sem
lætur þeim þá i té afrit af skattskrá sveitarfélagsins til afnota við álagninguna.
Sveitarstjórnin (eða framtalsnefnd) gerir síðan skrá um álagninguna, Sem skal
vera lokið fyrir 20. júní ár hvert. Að öðru leyti gilda um álagninguna ákvæði
laga þessara.


