
Ed. 150. Frumvarp

til laga um bifreiðaskatt o. fl.

Flutningsm.: Jón Jónsson, Einar Árnason.

1. gr.
Til viðhalds og umbóta akvegum skal greiða sérstakt innflutningsgjald 

og skatt af bifreiðum, sem hér segir:
a. Af benzíni 6 aura innflutningsgjald af hverju kg.
b. Af hjólabörðum og gúmmislöngum á bifreiðar 1 —  eina — krónu í inn- 

flutningsgjald af hverju kg.
c. Af bifreiðum, sem aðallega eru gerðar til fólksflutninga, 6 —  sex — krónur 

í þungaskatt árlega af hverjum fullum 100 kg. af þunga þeirra.
Verði ágreiningur um gerð bifreiðar, sker f jármálaráðherra úr.

d. Af tvíhjóla bifreiðmn 20 — tuttugu —  krónur árlega af hverri bifreið.

2. gr.
Undanþegnar skatti samkvæmt 1. gr. c- og d-lið eru bifreiðar erlendra 

sendisveita og erlendra ræðismanna, ef þeir eru eigi íslenzkir rikisborgarar. 
Ennfrenun’ eru undanþegnir þessum skatti vagnar, sem renna á spori eða eru 
notaðir eingöngu af slökkviliði eða til sjúkraflutninga.

3. gr.
Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um skilgreiningu 

á benzini, um hvernig skuh reikna gjaldið af benzíni, ef miðað er við rúmmál í 
stað þunga, svo og önnur atriði, er þurfa þykir vegna innlieimtu gjaldsins.

Heimilt er að setja i slíka reglugerð ákvæði um gjaldfrest á innflutnings- 
gjaldi af benzini, er miðast við sölu af birgðum innflytjanda.



Sama innflutningsgjald, sem segir í 1. gr. b-lið, skal greiða af hjólbörð- 
um og gúmmíslöngum, sem fylgja bifreiðum, er fluttar eru til landsins.

4. gr.
Eindagi gjalds þess, er ræðir um i 1. gr. c- og d-hð, er 1. júh ár hvert, i 

fyrsta skipti 1932, og innheimtist þar, sem bifreið eða bifhjól er skrásett. Gjald- 
skylda telst frá afhendingu bifreiðarmerkis, ef um nýskrásetta bifreið er að 
ræða, en ella frá 1. júh 1931, og reiknast skatturinn hlutfallslega fyrir hluta úr 
ári, livort sem svo stendur á, að merki hefir verið afhent á gjaldárinu eða 
gjaldskyld bifreið hefir ónýtzt. Skatturinn telst aðeins fyrir heila mánuði, þann- 
ig, að 15 dagar eða meira telst heill mánuður, en minna broti er sleppt.

Skattinn skal sá greiða, sem er eigandi á gjalddaga, eða síðast var eig- 
andi, ef bifreið er ónýtt.

Skatturinn hefir lögtaksrétt, enda er bifreiðin að veði fyrir honum, og 
gengur það veð fyrir öðrum veðum.

Heimilt er að setja í reglugerð ákvæði um lækkun skattsins, ef eigandi 
bifreiðar afhendir lögreglustjóra í umdæmi því, þar sem bifreiðin er skrásett, 
einkennismerki bifreiðarinnar til geymslu um tíma, en sleppa skal broti úr mán- 
uði við frádrátt skattsins.

5. gr.
Sama gjald af benzíni, er segir í 1. gr. a., skal greiða af öhum benzínbirgð- 

um innflytjenda, sem til eru í landinu þá er lög þessi ganga i gildi, sömuleiðis af 
birgðum einstakra manna eða félaga. Þó skulu gjaldfrjáls 300 kg. hjá hverjum 
eiganda.

Gjaldið skal greiða hvort heldur benzínið er i vörzlum eiganda sjálfs eða
ekki.

Sérhver sá, er á eða hefir umráð yfir 300 kg. af benzini eða meiru þann 
dag, er lög þessi ganga í gildi, skal skyldur að tilkynna það innheimtumanni inn- 
an 10 daga. Skal hann skyldur að aðstoða við að kanna birgðir hans og mæla, 
ef til kemur.

Innheimtumaður getur krafizt upplýsinga hjá benzininnflytjendum og 
benzinsölum um sölu samkvæmt verzlunarbókum til viðskiptamanna áður en 
lög þessi ganga i gildi. .

6. gr.
Innheimtu gjaldsins annast lögreglustjórar, en i Reykjavík tollstjóri, og 

fer um reikningsskil eftir því, sem ráðuneytið skipar fyrir.

7. gr.
Fjármálaráðherra getur með reglugerð sett ákvæði um endurgjald á inn- 

flutningsgjaldi af benzini, er sönnur eru færðar á, að það hafi ekki verið notað 
eða verði ekki notað til bifreiða. Má í regíugerðinni setja ákvæði, er takmarki 
endurgreiðslu við ársnotkun, er nemi að minnsta kosti 500 kg. hjá hverjum not- 
anda, svo og aðrar takmarkanir, er nauðsynlegar þykja til að tryggja, að heim- 
ildin til endurgreiðslu gjaldsins nái réttum tilgangi.



8. gr.
Tekjum samkvæmt lögum þessum skal varið sem hér segir:

a. 70% af hvers árs tekjum skal varið til viðlialds akfærra þjóðvega.
b. 30% af tekjunum skal verja til viðhalds akfærra sýsluvega, eftir reglugerð, 

er atvinnumálaráðherra setur.

9. gr.
Brot gegn lögum þessum og gegn reglugerðum þeim, er samkvæmt þeim 

verða settar, varða sektum frá 10—500 kr., nema þyngri refsing liggi við eftir 
öðrum lögum.

Mál út af broti gegn lögum þessum og reglugerðum, sem settar eru sam- 
kvæmt þeim, sæta sömu meðferð og almenn lögreglumál.

10. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 56, 27. júní 1921, um bif- 

reiðaskatt.

11. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1932.

G r e i n a r g e r ð .

Frumvarp svipað að efni var flutt á síðasta þingi, en varð þá óútrætt. 
Vísast til greinargerðar fyrir því frumv. Nánara 1 framsögu.


