
Nd. 561. Breytingartillögur [65. mál]
við frv. til l. um breyt. á og viðauka við l. nr. 43 23. maí 1949, um innflutning og
úthlutun jeppabifreiða til landbúnaðarþarfa o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Á eftir 12. gr. laganna koma 7 nyjar greinar (verða 13.-19. gr.), svo

hljóðandi (og breytist greinatala laganna samkvæmt því):
a. (13. gr.) Stjórnir hreppabúnaðarfélaga skulu Í októbermánuði ár hvert gera

skrá yfir þær heimilisdráttarvélar, sem eru i eign manna á félagssvæðinu.
Skal þar tilgreina tölu, tegund og eigendur þessara véla.

Enn fremur skal skrásetja þær jeppabifreiðar, sem jafnframt eru not-
aðar sem heimilisdráttarvélar. Sýslumenn og bæjarfógetar skulu láta úthlut-
unarnefnd í té skýrslu' um nöfn eigenda þeirra jeppabifreiða, sem fengið
hafa undanþágu frá greiðslu á bifreiðaskatti samkvæmt lögum nr. 68 25.
maí 1949.

Skýrslur þessar skulu komnar til úthlutunarnefndar fyrir lok nóvem-
bermánaðar ár hvert.

b. (14. gr.) Þegar fjárhagsráð hefur ákveðið tölu þeirra heirnilisdráttarvéla,
sem til landsins verða fluttar á því ári, skal það tilkynna úthlutunarnefnd
þá ákvörðun. Úthlutunarnefnd skiptir síðan þessum dráttarvélum milli
búnaðarfélaga.

Við skiptin skal nefndin hafa hliðsjón af þeim skýrslum, er fyrir liggja.
Hún skal taka tillit til þess, hve margar dráttarvélar og jeppar, sem notaðir
eru til landbúnaðarstarfa, eru á félagssvæðinu.

e. (15. gr.) Óheimilt er fyrst um sinn að úthluta heimilisdráttarvél til aðila,
sem áður hefur fengið slíka vél eða á hana í nothæfu ástandi. Sama gildir,
ef hann á jeppabifreið og hefur fengið undanþágu frá bifreiðaskatti.

Dráttarvélum má ekki úthluta til annarra en þeirra, sem landbúnað
stunda.

d. (16. gr.) Nú fær einhver úthlutað dráttarvél og einhverra orsaka vegna
kaupir hana ekki á því ári, sem leyfið er veitt fyrir. Skal hann þá tilkynna
það úthlutunarnefnd, sem þá úthlutar vélinni til annars umsækjanda innan
sama búnaðarfélags.

Ekki má eigandi dráttarvélar selja hana, nema með samþykki stjórnar
búnaðarfélags, þar sem hann er búsettur.

e. (17. gr.) Að skiptum loknum tilkynnir nefndin formönnum búnaðarfélaga
tölu þeirra heimilisdráttarvéla, sem væntanlega koma til úthlutunar á fé-
lagssvæðinu á því ári. Stjórnir hreppabúnaðarfélaga taka á móti umsóknum
bænda um heimiiisdráttarvélar, hver af sínu félagssvæði, og fer með þær
eins og fyrir er mælt í 5. gr., eftir þVÍ sem við á.

f. (18. gr.) Þegar úthlutunarnefnd hafa borizt tillögur frá stjórnum hreppa-
búnaðarfélaganna og hefur athugað þær ásamt upplýsingum, er fyrir liggja
og að þessu lúta, úthlutar hún dráttarvélunum og tilkynnir það hlutaðeig-
andi umsækjendum.

g. (19. gr.) Sá, sem tilkynningu fær um úthlutun dráttarvélar, skal afhenda
tilkynninguna þeim innflytjanda, er flytur inn þá dráttarvélategund. er hann
óskar að fá. Innflytjandinn afhendir svo þær tilkynningar, sem honum hafa
borizt, þeim valdhafa, er gjaldeyri úthlutar, og skal eiga rétt á gjaldeyrisleyfi
samkvæmt því. Enn fremur skulu gjaldeyrisyfirvöldin kosta kapps um að
veita innflytjendum gjaldeyrisleyfi fyrir nauðsynlegum verkfærum og vara-
hlutum tilheyrandi dráttarvélunum.

2. Við (i. gr. Greinin falli burt.


