
Ed. 350. Nefndarálit
uni frv. til laga 11111 tekjur bæjar- og sveitarfélaga.

F rá  1. niinni lil. allsherjarnefndar.
Mál jietta liefir legið fyrir  nefndinni siðan á öndverðu þingi. Hefir nefndin 

að sönnu farið yfir frv. og ræ tt  það nokkuð. Við þær un iræ ður kom  í ljös, að 
litlar líkur virtust til, eða engar, að öll nefndin gæti orðið sanunála  um r.f- 
greiðslu þess. Hinsvegar liefir aldrei í nefndinni verið gengið til alkvæða mn 
málið, heldur liefir þvi ja fnan  verið skotið á frest. En eigi nokkrar  likur að 
vera lil þess, að inálið geti gengið frani á þessu þingi, nieð eða án breytinga, 
þá er auðsætt, að inálið niá alls ekki dragast lengur, og liefi ég þvi, þar sem ég 
er þeirrar skoðunar, að bin inesta nauðsyn sé á, að frv. um þetta efni verði að 
lögmn á þessu þingi, tekið þann kosl að bera frain  m ínar  tillögur i niálinu, ef 
ske kynni, að unnt væri að fá það á dagskrá og til meðferðar á næstunni.

Ég legg til, að frv. verði sainþvkkl nieð cftirfarandi breytingum, sem ég 
m un  gera grein fyrir  i framsögu.

BHEYTIXíiARTIELtKH H.
1. Við 1. gr.

a. 1. inálsgr. orðist svo:
í kaupstöðum  og hreppum  er heiinilt að leggja árlegan fasteigna- 

skatl á húseignir og önnur m annvirki, lóðir og lendur, innan þeirra tak- 
m arka, sem segir í þessari grein.

b. í stað orðanna ,,í kaup túnum , seni ern sérslök hre))psfélög“ , komi: I 
kauptiinum  með yfir 300 ibiia.

e. í stað orðanna „í öðrum  hreppum  er heiinilt að leggja á fasteignaskatt 
eins og hér segir“ , komi: C. í öðrum  hreppuni.

2. Við 18. gr.
a. 2.—3. málsgr. (1. og 2. flokkur) falli hurt. ( 'fala f lokkanna breytist 

sam kvæ m t því).
b. 1 stað orðanna ,.ö() a u ra r“ konii: öö aurar.

3. Við 19. gr.
a. b-liður orðist svo: Allskonar f isknr og fiskiafurðir, allskonar síld og 

síldarafurðir, allskonar kjöl og k jötafurðir,  gærur, luiðir, ull, nijólk og 
m jó lkurafurð ir ,  garðávextir, smjörlíki og ís.

b. c-liður falli burt.
e. d-liður orðist svo: Kol, salt, sement, oliur, veiðarf;eri og járnvörur.

Alþingi, 11. apríl 193(5.
Magmis Guðmundsson.


