
Ed. 406. Nefndarálit
um  frv. til 1. um tekjur bæjar- og sveitarfélaga.

Frá 3. ín iniii lil. allslierjarnefiidar.
Frv. þetta felur ekki i sér tillögur til raunverulegs útgjaldaléttis fyrir bæjar- 

og sveitarfélögin . Stefna þess er aðeins sú, að Iireyta að nokkru um  innheim tu- 
aðferðir á þeim  gjöldum , sem  greidd liafa verið m eð öðrum  liæ tti til þessa. 
Með frv. þessu er því ekki ráðin bót á þeim  vanda, sem  nú veldur bæjar- og  
sveitarstjórnum  m estum  erfiðleikum , þ. e. auknuni iitgjöldum  sam tím is þvi, 
sem  gjaldgeta alm ennings þverr. Á þessu verður ekki raunveruleg bót ráðin m eð  
því að breyta uni aðferðir uni álagningu, lieldur m eð því einu að létta af gjöldum .

F yrir A lþingi liggur frv. uni að létta berklavarnagjaldinu af bæjar- og 
sýslusjóðum , og væri nokkur bót á ráðin, ef það yrði að lögum .

Fvrir síðustu  þ ingum  liafa og leg ið frv. um , að fasteignaskattur rík isins  
renni til sýslusjóðanna, og er þessa jafnbrýn þörf, þó að sveitargjöld in  kom i 
nokkru öðruvísi niður en áður.

S ýslusjóðsgjö ld in  nem a nú allvíða allt að helm ingi sveitargjaldanna, og  
skiptir því eigi litln, að þau gæ tu orðið þeim  m un léttari sem  fasteignaskatti 
ríkisins nem ur. Er og eðlilegra og m eir til sam ræ m is við jiá reglu, sem  til skainm s  
tím a liefir fy lg t verið, að sveitarfélögin  liafi liina beinu skattstofna, en ríkis- 
sjóður njóti binna éibeinu skatta, m. a. af þvi, að liann liefir betri aðstöðu til 
innbeim tu tolla og viðskiptagjalda en einstök liæjar- eða hreppsfélög.

Þegar af jiessari ástæðu er 3. m inni bl. algerlega m ótfa llin n  III. kafla frv. 
Fessi k afli frv. gerir ráð fyrir allþungum  álöguni á sveitirnar, Jiar sem  Jiær 
eiga að greiða skatt til bæja og kauiitúna af aðkeyptum  vörum  og auk jiess 
greiða jieim skatt af útfluttum  afurðum .

Sum staðar gadu litlir kauptúnsbreppar m eð jiessu m óti feng ið  verulegan  
lduta útgjalda sinna greiddan úr landsveitunum  á verzlunarsvæ ðinu, jiótt jieir 
liefðu m eira gjaldjiol m iðað við jiarfir en sveitirnar.

Þá kem ur og fram  m isrétti m illi sveita eftir því, livort jiær liafa aðstöðu til 
afurðasölu á innlendum  m arkaði og sleppa við vörugjaldið, eða ]i;er verða ein- 
göngu að blíta öðrum  lakari m arkaði og greiða vörugjaldið að auk.



Loks fer aðstaðan til þessarar afurðagjaldsálagningar á sveitirnar eftir þvi, 
hvort kauptún hvers verzlunarsvæ ðis er sérstakt hreppsfélag eða ekki. Og veldur 
það eig i litlu  m isrétti m illi sveita og jafn vel héraða.

E f ekki þykir verða hjá kom izt að leggja nýja tolla eða verðtolla á aðfluttar  
vörur lianda sveitarsjóðum , svo scm  gert er ráð fyrir í IV. kafla  frv., telur 3. 
m inni hl. rétt, að sá tekjuauki renni til sýslusjóðanna, og kem ur hann þá kaup- 
túnahreppum  sem  öðrum  hreppum  að gagni.

N ú  hefir svo skipazt, að 2. m inn i hl. nefndarinnar liefir flu tt breytingar-
tillögur v ið  frv., er að sum u leyti falla sam an við þessa skoðun, og m un ég að
sjá lfsögðu  fy lg ja  þeim  tillögum . Lg 1111111 ennfrem ur fy lg ja  breyt.tillögum  á 
þskj. 350 v ið  1. gr. frv., en áskil m ér rétt til að kom a fram  m eð brtt. v ið  brtt. á 
þskj. 368 v ið  35. gr. frv.

É g legg  til, að frv. verði sam þykkt m eð þeim  breytingum , er fyrr gelur,
og eftirfarandi

BREYTINGU.
A eftir 1. gr. kom i tvær nýjar greinar, er verði 2. og 3. gr. (og breylist greina- 

talan sam kvæ m t þ v í ) :
a. (2. gr .). Fasteignaskattur, er fellur í sýslum  og kaupstöðum  landsins sam - 

kvæ m t lögum  nr. 66 27. júní 1921, greiðist í sýslusjéið eða bæ jarsjóð, þar 
sem  fasteign in  liggur, í fyrsta  sinn 1937.

b. (3. gr .). L ögreglustjóri greiðir sýsluncfnd  eða bæjarstjórn skatt þennan um  
leið  og  liann innheim tist.

A lþingi, 21. apríl 1936.
Þorsteinn Briem .


