
Ed. 437. Frumvarp til laga
liin breyting á löguni nr. 75 27. jú n í 1921, um  stim pilgjakl.

F rá  fjárhagsnefnd.

1. gr.
11. gr. laganna skal orða svo:
Stim pilgjaldið greiðist ineð því að nota stim plaðan papp ir eða líma stim pilm erki 

á skjalið, eða hvorutveggja, eða þá með ástim plunum  stim pilm erkjavéla, sem rík is- 
stjó rn in  teku r gildar.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
F rum varp  þetta er flu tt að tilm ælum  rík iss tjó rn arin n ar, en s tjó rn ir Landsbanka 

fslands og Ú tvegsbanka íslands hafa nýlega leitað til hennar og óskað brevtinga á 
stim pilgjaldslögunum  í sam ræm i við frum varpið.

L agabreyting sú, sem hér er um að ræða, lý tu r einungis að því, að í stað stim pil- 
m erkja megi nota þar til gerða vél, er slim pli sk jölin  á saina hátt og frim erk javélar 
stim pla burðarg ja ld  á bréf. — Láta s tjó rn ir bankanna þess getið, að með þessari 
b rey ttu  aðferð, vélstim plun í stað álim ingar m erk janna á hin  stim pilskyldu skjöl, 
v innist það í senn, að öryggi aukist, þ ar eð hæ ttan  á, að stim pilm erki týn ist eða um 
m isnotkun þeirra geti verið að ræða, hverfu r ú r sögunni, þetta verði til verkasparn- 
aðar i bönkunum , sérstaklega við stim plun inn lendra og erlendra víxla, og loks verði 
það til sparnaðar á p ren tun  og pappír, þar eð m innka megi að stórum  m un upplag 
stim pilm erkjanna. — Vélar þessar verði gerðar og þær no taðar á þann hátt, er stjórn- 
arráðið telur tryggilegan.

Með þvi að fram anskráðar m álsástæ ður v irðast eiga við full rök  að styðjast, er 
þess vænzt, að frum varp i þessu verði tekið vel og að það nái fram  að ganga nú á 
þessu þingi.


