
5. Frumvarp til laga
um heimild fvrir  r ík isstjórnina til að innheim ta ýms gjöld 1939 með viðauka.

(Lagt fyr ir  Alþingi 1938.)

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að innheim ta eignarskatt, álagðan 1939 samkvæmt 

lögum nr. 6 9. jan ú ar  1935, með 10% viðauka. Þó skal ekki innheimta álag, sem 
nemur m inna en 3 kr. h já  gjaldanda.

2. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt til ársloka 1939 að innheimta með 25% viðauka vita- 

gjald, aðflutningsgjald skv. lögum nr. 37, 13. jún i 1937 nema a f  sykri, sirópi, brenndu 
og óbrenndu kaffi, kaffibæti og öli, auka tek ju r  ríkissjóðs, þær sem taldar eru í lögum 
nr. 27 27. jún í 1921, I.—VI. kafla, stimpilgjald samkvæmt lögum nr. 75. 27. júní 1921, 
og ennfrem ur verðtoll (sbr. lög nr. 47 15. júni 1926, lög nr. 5 3. apríl 1928, lög nr. 11 
2, jún í 1933, lög nr. 132 31. des. 1935 og lög nr. 6 6. jan. 1938), þó ekki verðtoll af þeim 
vörum, er greinir í lögum nr. 83 19. jún í 1933 og auglýsingu nr. 106 29. jún í 1933, og 
eigi heldur af skófatnaði, öðrum en lakk-, flos- og silkiskóm, og oliufatnaði.

3. gr.
V'iðaukinn sé reiknaður þannig, að hver toll- og gjaldeining hæ kkar um 25%, 

og reiknast Vi eyrir  og %% eða hæ rra  sem heill evrir  eða heilt prósent, en minna 
hroti skal sleppt.

Gengisviðauki sá á aukatekjum  ríkissjóðs og stimpilgjaldi, er um ræðir í þess- 
ari grein, tekur þó ekki til greiðslna fyrir  embættisverk, sem framkvæmd eru, eða 
fyrir  skjöl, sem gefin eru út vegna fram kvæm dar á löguin nr. 78 19. júní 1933, um 
kreppulánasjóð.

Rísi ágreiningur um það, hvort reikna skuli gjaldið með 25% viðauka eða ekki, 
sker fjármálaráðuneytið úr.

4. gr.
Skeinmtanaskatt samkvæmt löguni nr. 5(i 31. maí 1927 skal til ársloka 1939 

heimilt að innheimta með 80% álagi. Þó skulu leiksýningar, h ljómleikar og söng- 
skeinmtanir innlendra m anna undanþegnar áiagningunni.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1939.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :
í þessu frumvarpi er lagt til að framlengja til árs loka 1939 gildandi lagaákvæði 

uin að innheim ta eignarskatt með 10% viðauka og >’mis önnur gjöld með 25% við- 
auka. Enn frem ur er lagt til að aðflutningsgjald samkv. Iögum nr. 37 13. jún í 1937 
verði einnig innheimt með 25% viðauka, með fáeinum undantekningum.

Loks er lagt til að framlengja til ársloka 1939 gildandi lagaákvæði um að inn- 
heimta skem m tanaskatt samkv. lögum nr. 56 31. niaí 1927 nieð 80% álagi.

Ekki verður séð, að hjá þessum framlengingum verði komizt.


