
Nd. 402. Frumvarp til laga [60. mál]
um framlenging á gildi III. kafla laga nr. 100/1948, um dýrtíðarráðstafanir vegna
atvinnuveganna.

(Eftir 2. umr. i Nd.)

1. gr.
Ákvæðin um tekjuöflun, sem sett eru í III. kafla laga nr. 100/1948 og 2.-5.

gr. laga nr. 112/1950, skulu gilda til 31. des. 1952, með þeim breytingum, sem
greinir í 2. og 3. gr. hér á eftir.

2. gr.
Í stað 2. og 3. málsl. 1. málsgr. 21. gr. laga nr. 100/1948 komi: Heildsala er

undanþegin söluskatti samkv. 22. gr., en til heildsölu telst ekki sala fyrirtækja á
eigin framleiðslu. Einnig er undanþegin söluskatti samkv. 22. gr. umboðsþóknun
fyrir að útvega vörur frá útlöndum.

3. gr.
Við a-lið 1. málsgr. 22. gr. laga nr. 100/1948 bætist: Af sölu bóksala á bókum

í umboðssölu skal þó aðeins greiða skattinn af umboðsþóknun hans.
Í stað orðanna "án frádráttar nokkurs kostnaðar" í 2. málsl. 2. mgr. sömu greinar

komi: án frádráttar nokkurs annars kostnaðar en söluskatts þess, sem verið er að
halda eftir að greiða.

4. gr.
Söluskattur samkvæmt lögum þessum skal að þrem fjórðu hlutum renna í ríkis-

sjóð og að einum fjórða hluta til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.

5. gr.
Tekjum Jöfnunarsjóðs af söluskatti skal skipt milli bæjar- og hreppsfélaga eftir

fólksfjölda, eins og hann var samkvæmt manntali næstliðins árs. Ekkert bæjar- eða
hreppsfélag skal þó fá meiri greiðslu en nemi 50 % af álögðum útsvörum næsta ár
á undan í því bæjar- eða hreppsfélagi.

6. gr.
Nú falla ábyrgðarskuldbindingar á ríkissjóð vegna sveitarfélags, og er félags-

málaráðherra þá heimilt að ákveða, að hluti sveitarfélagsins af söluskattinum gangi
til greiðslu á slíkum kröfum.

7. gr.
Ríkissjóður greiðir Jöfnunarsjóði þann hluta af söluskatti, sem honum ber, eigi

síðar en einum mánuði eftir að innheimtumenn skattsins hafa gert fjármálaráðu-
neytinu ársfjórðungsskil.

Félagsmálaráðuneytið framkvæmir skiptingu fjárins milli sveitarfélaganna
tvisvar á ári, 1. apríl og 1. október, og sér um, að greiðslur þær, sem í 5. gr. getur,
séu inntar af hendi.

8. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1952.


