
Wd. tSS. Mefndarállt

otn frnmvarp til laga um bœjargjöld í Reykjavík.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Allsherjarnefnd hefir rætt þelta mál á allmörgum fundum og hefir aðal- 
ágreiningurinn i nefndinni orðið um ákvæðin i 2. gr. frv. i b- og c-lið, um gjald 
af bygðum og óbygðum lóðum og af löndum. Var það skoðnn meiri hluta nefnd- 
arinnar (J. K., M. J. og J. Þ.), að gjaldið ætti að vera hið sama af húsum og 
Ióðum eins og það er ákveðið i a-lið 2. gr., eða 0,8%, og reiknað i einu lagi. Þelta



höfuin við ucdirrilaðir ekki getað fallist á. Teljum við rjett, að þessum gjöldum 
sje haldið aðgreindum eins og frv. gerir. Enda er lóðargjaldið alls annars eðlis 
en húsaskatturinn, og teljum við það í alla staði rjettmætt. Lóðir einstakra manna 
hafa margfaldast i verði fyrir aðgerðir bæjarfjelagsins, án þess eigendur þeirra 
hafi nokkuð til þess lagt öðrum fremur, og eðlilegt að bæjarfjelagið, sem stuðlað 
hefir að þessari verðhækkun, fái bjer nokkrar tekjur af.

Pó vill meðundirritaður 2. þm. Árn. (Jör. B.) ekki faliast á, að lóðar- 
gjaldið sje ákveðið svo hátt, sem i frv. segir, og þykir gjald af lóðum hæfilega 
ákveðið nu 1 °/o, i stað 2 °/«> og gjaldið i c-lið 2. gr. V* °/o» > stað j/j  °/«-

2. þm. Reykv. (J. Bald.), sem er einn flutningsmanna frv., telur gjaldið að 
visu fullkomlega rjettmætt eins og það er ákveðið i frv., en vill þó til samkomu- 
lags láta það eftir að fylgja breytingu þeirri, sem að ofan greinir, i von um fram- 
gang málsins.

Minni hlutinn telur hæfilegt að miða útsvarsskyldu þá, sem ræðir um i 
4. málsgr. 7. gr. frv., við það, að störfin sjeu stunduð ekki skemur en 3 mánuði, 
og verður það þá lika i fullu samræmi við gildandi ákvæði sveitarstjórnarlaga. 
Mun meiri hlutinn og vera sammála um þetta.

Viðvikjandi undirbúningi þessa máls þykir rjett að geta þess, að það lá 
fyrir siðasta Alþingi, en varð þá ekki útrætt. Hefir bæjarstjórn Reykjavikur enn á 
ný haft málið til meðferðar og endursamþykt frv. eins og það nú liggur fyrir 
nær þvi i einu hljóði. Telur bæjarstjórnin mikla nauðsyn á þvi, að frumvarpið 
verði afgreitt nú frá þinginu, þvi núgildandi skattalöggjöf bæjarins er orðin gömul 
og að sumu leyti úrelt.

Samkvæmt framansögðu leggjum við til, að frumvarpið verði samþykt 
með eftirfarandi

BREYTINGUM:

1. a. Við 2. gr. b. í stað: »2#/o — tveim krónum af hverjum 100 krónum —«
komi: 1°/« — einni krónu af hveríum 100 krónum —. 

b. Við 2. gr. c. í stað: * l j t °/o — 50 aura af hverjum 100 krónum —« komi: 
»/* 0/° — 25 aurum af hverjum 100 krónum —.

2. Við 7. gr. 4. málsgr. 1 stað orðanna »4 vikur« komi: 3 mánuði.

Alþingi, 1. april 1924.

Jörundur Brynjólfsson. Jón Baidvinsson,
fundaskrifari, 

frsm. minni hl.


