
325. líefndarálit

nm frum varp til laga um breytÍDg á lögum nr. 40, 20. jún i 1923, um skemt- 

anaskatt og þjóðleikbús.

Frá m eiri hlula alisherjarnefndar.

Vegna hinna erfiðu kjara, sem leiklistin  á v ið  að búa í höfuðstað lands- 

ins, var á A lþ ingi 1923 gerð ráðstöfnn til þess að kom ið y rð i npp þjóðleikhúsi, 
sem teljast mælti sam boðið menningu vorri, og þvi lagðar til tekjurnar a f skemt- 
anaskatti í þeim  kauptúnum, sem hafa 1500 ibúa eða fleiri. Leik list er tíðkuð 
í öllnm  kauptúnum landsins, og mnn hún auðvitað taka fram förum , þegar til 

er orðinn i landinu sá skóli i leikment, sem ælla má, að þ jóðleikhúsið verði. 
Þ v í var eðlilegt, að kaupstaðirnir legðu fje til leikhússins, en hins vegar ekki rjett, 
að skatturinn næði aðeins til þeirra stærstu, he'dur átti hann að kom a n iður á 
öllum þorra bæjanna.

F rv. þetta fer fram  á að draga úr þessu misrjetti, en þó þyk ir ekki taka 
því að heimta skemtanaskatt af kauptúnum, sem hafa innan v ið  500 íbúa.

H in  aðalbreytingin, sem i frv. felst, að dansleikar a llir verði skattaðir, er 
svo sjálfsögð, að óþarft er að rökslyðja  hana fremur en gert er f greinargerð frv.

M eiri hluti nefndarmanna leggur lil, að frv. verð i sam þykt með svofeldri

B R E Y T IN G U : ,

2. gr. orðist svo:

a-liður 2. flokks 2. gr. laganna orðist svo :
a. Dansleikar allir, hvort sem einstök fje lög eða dansskólar stofna til 

þeirra, eða þeir eru haldnir fy r ir  allan almenning, ennfrem ur dansæfingar, er 
standa fram  y fir kl. 11 að kvöldi. Haldi fjelag dansleik og sje aðganga ókeypis, 
er lögreglustjóra heim ilt að ákveða skattinn.

A lþ ingi, 13. april 1926.

Jón Kjartansson, Árn i Jónsson, Jón Baldvinsson.
form . fundaskr., frsm. (m eð  fyrirvara ).


