
Nd. 569. Frumvarp til laga [162. mál]
um gjald af kvikmyndasýningum.

Flm.: Gunnar Thoroddsen, Jóhann Hafstein.

1. gr.
Sveitarstjórnum (bæjarstjórnum og hreppsnefndum) er heimilt að leggja sér-

stakt gjald á kvikmyndasýningar.
2. gr.

Gjaldið má vera allt að 10% af aðgangseyri að kvikmyndasýningum, þegar frá
honum hefur verið dreginn álagður skemmtanaskattur.

3. gr.
Gjaldið skal ákvarðað af sveitarstjórn, sem einnig setur nánari reglur um gjald-

daga þess og annað, er að innheimtu lýtur.

4. gr.
Gjaldinu skal varið til menningar- og líknarmála viðkomandi sveitarfélagi,

eftir ákvörðun sveitarstjórnar.
5. gr.

Gjald samkvæmt lögum þessum má innheimta með lögtaki.
Ef gjaldandi lætur ekki í té upplýsingar, sem skipta máli um innheimtu gjalds-

ins, skal hann sæta allt að 500 króna dagsektum. Brot gegn lögum þessum og
reglugerð samkvæmt þeim varða sektum, allt að 10000 krónum,

Með mál, sem rísa kunna vegna brota á lögum þessum eða reglugerðum, settum
samkvæmt þeim, skal farið að hætti opinberra mála.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru þá numin úr gildi lög nr. 34 22. nóv. 1918,

að þvi leyti sem þau eiga við kvikmyndasýningar.

Greinargerð.
Frv. er flutt að tilhlutan bæjarráðs Reykjavíkur vegna ágreinings, sem kvik-

myndahúsin i bænum hafa gert um skyldu sína til að greiða í bæjarsjóð fast gjald
fyrir leyfi til kvikmyndasýninga Í bænum.

Hinn 5. ágúst 1943 gerði bæjarstjórn Reykjavíkur svofellda samþykkt um fast
gjald til bæjarsjóðs af kvikmyndahúsunum:

"Bæjarstjórnin ákveður, að kvikmyndahús bæjarins greiði sýningargjald til
bæjarsjóðs, er nemi sem hér segir fyrir hvert sæti í sýningarsal:

Kr. 3.00 á mánuði fyrir allt að 10 sýningar vikulega.
- 4.00 - - - 11-16
- 5.00 - 17 og þar yfir.
Gjaldið greiðist með álagi samkvæmt verðlagsvísitölu. Gjalddagar eru 1. apríl,

1. júlí, 1. okt. og 31. des. fyrir liðinn ársfjórðung.
"

Þessi ályktun var gerð með samþykki eigenda kvikrnyndahúsanna, enda greiddu
þau gjöld samkvæmt samþykktinni með fullum skilum frá því að hún var gerð til
ársloka 1948.

Þegar líða tók á árið 1949 og á árinu 1950 fór að bera á því, að flest kvikmynda-
húsin greiddu ekki sætagjaldið skilvíslega, og þar kom að lokum, að þau töldu sig
ekki geta greitt það, enda væri vafasamt, að gjaldið hefði stoð í lögum.

Sá ágreiningur leiddi til þess, að gert var sérstakt samkomulag um greiðslu
vangoldinna sælagjalda frú 1949-1950, svo og greiðslu á gjaldinu 1951.

Kvikmyndahúseigendur hafa nú sagt upp þessu samkomulagi.
Þykir bæjarráði því æskilegt, að tekin verði af öll tvímæli um rétt bæjar- og

sveitarsjóða til að leggja slíkt sérstakt gjald á þennan atvinnurekstur, en ekki mun
ágreiningur um sanngirni og réttmæti þess, að bæjar- og sveitarsjóðir hafi allríf-
legal' tekjur af kvikmyndasýningum í umdæminu umfram útsvarstekjur, enda er
það alþekkt fyrirbrigði víða um lönd, og reyndar hér undanfarin ár samkvæmt
fyrrgreindri samþykkt bæjarstjórnar og samkomulagi við eigendur kvikmynda-
húsanna.

Þá er og nauðsynlegt að fá lögtaksrétt fyrir gjaldinu.
Þegar talað er um sveitarsjóð, er að sjálfsögðu bæði átt við sjóði kaupstaða

og hreppa.


