
Ed. 156. Nefndarálit
um frv. til laga um breyting á lögum nr. 84, 6. júli 1932, um bifreiðaskatt o. f!.

F rá  fjárhagsnefnd.
Xefndin er sam m ála um að mæla með því, að frv. þetta verði sam þykkt 

með nokkrum  brevtingum. A ðalbreytingarnar eru þær, að innflutningsgjaldið 
af hjólabörðum  og gúmmíslöngum lækki ú r 1 kr. niður í 50 au. á kg., og að nokk- 
ur hluti bifreiðaskattsins gangi til m albikunar vega i kaupstöðum og verzlun- 
arstöðum með fleiri en 300 íbúum.

Tillagan um lækkun á innflutningsgjaldinu af hjólabörðum  oggúmmislöng- 
uni er flu tt sakir þess, að það gjald er bilaeigendum sérstaklega tilfinnanlegt 
og kem ur illa niður meðan vegirnir eru vfirleitt svo slitfrekir sem enn er hér á 
landi. Tillagan um að lá ta  kaupstaði og kauptún njó ta nokkurs hluta af bif- 
reiðaskattinum  er í samræm i við löggjöf nágrannalandanna á þessu sviði og 
bvggist á því, að um þessa vegi er bilaum ferðin mest og þess vegna mest þörf 
þar á þeim vegabótum, sem gera vegina verulega hæfa fv rir bílaum ferð. Hér 
við bætist svo það, að nokkrir kaupstaðir eru ennþá án sam bands við vega- 
kerfi landsins, en m undu þó greiða bifreiðaskatt. Æ tlast nefndin til, að skipt- 
ingu milli kaupstaðanna á þeim hluta skattsins, sem til þeirra  fellur, verði 
hagað þannig, að kaupstaðir. sem ekki eru i sam bandi við vegakerfið, njóti 
sem næst þeirrar upphæðar af bifreiðaskatti, sem til fellur í um dæm um  þeirra.

Samkvæmt þessu, og að öðru leyti til lagfæ ringar á frv., fly tur nefndin 
eftirfarandi

• HREYTINGARTILLÖGHH.
1. Við 1. gr. Greinin orðist þannig:

í stað orðanna „1 eina krónu“ i 1. gr. b. í lögunum kom i: 50 aura.



2. Við 2. gr. Greinin orðist þannig:
I stað „1931“ í 4 gr. laganna komi: síðastliðnum.

3. Við 4. gr. Greinin orðist þannig: •
I stað „ræ ktunarvegarins" í 8. gr. b.-lið kom i: ræktunarveganna.

4. Við 5. gr. Greinin orðist þannig:
Á undan síðustu málsgr. 8. greinar laganna kom i nýr stafliður, þannig: 

d. F rá  1. jan. 1934 færist hundraðshlutinn sam kvæm t a-lið niður í 50%, 
en 15% af hvers árs tekjum  skal þá verja til þess að m albika umferð- 
arvegi i kaupstöðum  og í verzlunarstöðum  með fleiri en 300 íbúum, eða 
gera á þeim slitlag ú r öðru varanlegu efni. R áðherra ákveður með reglu- 
gerð skiptingu þessa fjá r milli aðilja, og er heim ilt að krefjast jafnm ik- 
ils fram lags í móti frá  hlutaðeigendum. Að þvi leyti, sem þessi hluti 
skattsins verður ekki notaður árlega, skal geyma hann í sérstökum sjóði, 
er nefnist „sjóður til m albikunar á bæ jarvegum “, í vörzlum atvinnu- 
málaráðuneytisins.

5. A eftir 5. gr. komi ný grein, er verður 6. gr., þannig:
Orðin i 11. gr. laganna „og gilda til ársloka 1933“ falli burt.

Alþingi, 14. m arz 1933.
Ingvar Pálmason, Jónas Jónsson, Jón Þorláksson, 

form. fundaskrifari. frsm.


