
Sþ. 636. Breytingartillögur
viS frv. til fjárlaga fyrir árið 1940 og viS brtt. á þskj. 587.

F rá  fjárveitinganefnd.

1. Við 2. gr. 2. (Tekju- og eignarskattur).
F yrir „1720000“ kemur ..............................................................  1600000

2. — 2. — 3. (H átekjuskattur).
Fy rir „220000“ kemur ..................................................................  200000

3. — 2. — 5. (Aukatekjur).
F y rir „665000“ kemur ................................................................ 600000

4. — 2. — 7. (Vitagjald).
F y rir „490000“ kemur ..............................................................  390000

5. — 2. — 9. (Stimpilgjald).
Fyrir „585000“ kemur ................................................................ 500000

6. — brtt. 587,1- (Við 2. gr. 13. Útflutningsgjald).
Fyrir „460000“ kemur ................................................................ 650000

7. — 2. gr. 14. (Áfengistollur).
Fy rir „1200000“ kemur ............................................................ 1000000

8. — 2. — 15. (Tóbakstollur).
Fyrir „1500000“ kemur ..............................................................  1300000

9. — 2. — 16.—18. (Kaffi- og sykurtollur, Annað aðflutningsgjald,
og Vörutollur).
Liðirnir verða einn liður, svo hljóðandi:
Vörumagnstollur ...........................    2500000

10. — 2. — 19.—20. (Verðtollur. Gjald af innfluttum  yörum).
Liðirnir verða einn liður, svo hljóðandi:
Verðtollur ........................................................................................ 4000000

11. — 2. — 21. (Gjald af innlendum tollvörum).
Fyrir „500000“ kemur ...................................................................  400000



12. Við 3. gr. A. Sundurliðun 3. I. (Tekjur áfengisverzlunar).
Fvrir „1700000“ kemur ..............................................................  2016000

13. — 3. — A. Sundurliðun 4. I. (Tekjur tóbakseinkasölu).
Fyrir „815000“ kemur ................................................................ 885000

14. — 12. — 14. b. (Vaxtagreiðslur vegna læknisbústaða).
Liðinn skal orða svo:
Til greiðslu vaxta af skuldum vegna læknisbústaða, í 
Revkhólahéraði 1200 kr., í Ögurhéraði, Dalahéraði og 
Hesteyrarhéraði 900 kr. til hvers ..........................................  3900

15. — brtt. 587, 53. a. b. a. Við 13. gr. A. II. a. 4. (Hellissandsvegur).
Fy rir „4000“ kemur ....................................................................  5000

16. — 13. gr. A: II. a. 38. Nýr liður:
Hróarstunguvegur .......................................................................... 2500

17. — 13. — A. II. a. 42. Nýr liður:
Fjarðarheiðarvegur ........................................................................ 7000

18. — 13. — A. II. a. 52. (Skaftártunguvegur).
Fyrir „3500“ kemur .................................................................... 5000

19. — 13. — A. II. a. 53. (Mýrdalsvegur).
Fyrir „4000“ kemur .................................................................... 8000

20. — brtt. 587, 70. (Við 14. gr. B. X. 1. c. 6.).
Till. orðist svo:
Við 14. gr. B. X. 2. c. 5. Til byggingar kennarabústaða . .  8000

21. — 14. — B. XV. 1. c. 5. (Sundlaug á Eiðum).
Fyrir „12500“ kemur ..................................................................  7500

22. — 14. — B. XV. 2. b. Nýr liður:
Til Snorragarðs í Reykholti ................................................... 20000

23. — 14. — B. XVI. 4. Nýr liður:
Til rafveitu á Hallormsstað ................................................... 5000

24. — 16. — 17. b. (Dýralækningar).
Fyrir „4500“ kemur ...................................................................... 2550

25. — brtt. 587, 100. Við 16. gr. 30. Nýr liður: Ræktunarvegur í Vest-
m annaeyjum ).
Liðinn skal orða svo:
Til ræktunarvega:
a. í Vestmannaeyjum ................................................................ 5000
b. -  Flatey á Breiðafirði ..........................................................  1000

Verkin séu unnin undir eftirliti vegamálastjóra.
26. — 16. gr. 71. Nýr liður:

Til rannsókna og varna gegn útbreiðslu garnaveikinnar 160000
27. — 18. — II. a. 18. Nýr liður:

Þórður Sveinsson yfirlæknir ....................................................  2000
28. — 18. — II. b. 18. Nýr liður:

Margrét Lárusdóttir, ekkja Guðmundar Guðfinnssonar hér- 
aðslæknis, 600 kr„ auk 100 kr. með kjörbarni hennar í
ómegð ................................................................................................ 700

Brtt. 587, 117 er jafnfram t tekin aftur.
29. — 18. — II. d. 15. (Guðrún Pétursdóttir).

Liðurinn fellur niður.
30. — 18. — II. d. 25. (Kirstín Pétursdóttir).

Fyrir „300“ kemur ...................................................................... 600
31. — 20. — Út I. 1. b. (Dönsk lán).

Fyrir „58897“ kemur .................................................................. 199860
32. — 20. — Út 1. c. (Ensk lán).

Fyrir „522740“ kemur .................................................................. 614780



33. Við 22. gr. XI. Nýr liður:
Að ábyrgjast gagnvart Landsbanka íslands fyrir Útvegsbanka 

íslands h /f  kr. 4792092,85, sem er skuld Útvegsbankans við Lands- 
bankann 1. jan. 1939.

34. — 22. — XIII. Nýr liður:
Að kaupa síldarbræðsluverksmiðjuna á Húsavík eins og hún 

var um áram ótin 1938 og 1939, ef viðunandi samningar takast um 
verð og greiðsluskilmála, að dómi stjórnar síldarverksmiðja ríkisins.

35. — 22. — XV. Nýr liður:
Að lækka útgjöld ríkissjóðs, sem eru ekki bundin í öðrum lög- 

um en fjárlögum, eftir jöfnum  hlutföllum um allt að 20%, ef ríkis- 
stjórnin telur sýnilegt, að áhrif styrjaldarinnar verði þess valdandi, 
að tekjur ríkissjóðs Iækki verulega.

36. — 22. — XV. Nýr liður:
Að verja allt að 45 þús. kr. til að fullgera, í samráði við leikhús- 

stjórn, viðunanlega, eldtrausta gevmslusali í þjóðleikhúsinu vegna 
þjóðminjasafnsins.

37. — 23. — N ým álsgrein:
Stjórn síldarverksmiðja ríkisins er heimilt að lána ríkissjóði 

200000 kr. af handbæru fé verksmiðjanna, vaxtalaust til 10 ára, en 
með jöfnum  afborgunum á ári, til þess að fullgera veginn yfir Siglu- 
fjarðarskarð og Raufarhafnarveg. Að vinnunni við veginn yfir Siglu- 
fjarðarskarð skulu Siglfirðingar sitja fyrir að hálfu leyti, móti mönn- 
um úr öðrum kaupstöðum og kauptúnum, þar með taldir reglu- 
samir og duglegir námsmenn, sem vantar atvinnu.


