
Nd. 673. Frumvarp til laga [11. mál]
mn aukatekjur ríkissjóðs.

(Eftir 2. umr. i Nd.)

Samhljóða þskj. 11 með þessum breytingum:

2. gr. hljóðar svo:
Í gagnsökum. framhaldssökum, meðalgöngumálum og sakaukamálum skal greiða

gjald samkvæmt 1. gr.
Í barnsfaðernismálum og í málum þeim, sem um ræðir í 24. gr. laga nr. 80 7.

sept. 1942, um kosningar til Alþingis, skal engin réttargjöld greiða. 1 gjafsóknar-
málum skal gjafsóknarhafi engin réttargjöld greiða.

t málum, þar sem fjárhæð nemur ekki 1000 kr., greiðast hálf réttargjöld.

23. gr. hlj óðar svo:
Fyrir að þinglesa skjöl, sem eru eignarheimild fyrir eða leggja haft á fasteignir

eða lausafé, skal gjalda í hlutfalli við fjárhæð þá, er skjalið hljóðar um, eins og hér
segir:

Þegar fjárhæðin er 5000 kr. eða minni, 50 kr., og síðan 5 kr. fyrir hvert þúsund
eða brot úr þúsundi, sem fram yfir er. Fyrir þinglestur skjala með veði í fram-
leiðsluvörum sjávarútvegs, landbúnaðar eða iðnaðar skal þó eigi greiða nema kr.
2.40 fyrir hvert þúsund umfram fyrstu 5 þúsundin.



Þegar fjárhæð sú er óákveðin, sem skjalið greinir um, og eigi er hægt að ákveða
verðmætið, skal gjalda 100 kr. Þegar veð er sett fyrir skuldum, er síðar verða stofn-
aðar, skal ákveða gjaldið eftir hæstu fjárhæðinni, sem veðið á aðgiIda fyrir, og
skal taka hana fram í skjalinu.

Nú er fjárhæðin ákveðin í öðru en peningum, og skal þá meta verðmætið til
peningaverðs.

Nú er árlegt afgjald áskilið um óákveðínn tíma, og skal þá gjalda sem fyrir 25
sinnum hærri fjárhæð. Sé ártal tiltekið, skal afgjaldið talið saman fyrir öll árin,
en þó skal aldrei af meiru gjalda en af afgjaldinu 25-földu.

Nú er eign seld af hendi, án þess að fyrir hana sé greitt andvirði, eða henni
makaskipt gegn annarri eign, og verður þá að tiltaka verð hennar í skjalinu eða
rita það á skjalið, svo að ákveða megi eftir því þinglýsingargjaldið.

Níl hefur embættismaður ákveðið stimpilskylda fjárhæð kaupsamnings eða af-
sals, og skal þá greiða þinglýsingargjald af þeirri upphæð.

26. gr. hljóðar svo:
Nú krefst einhver vottorðs úr afsals- og veðmálaskrám um eignarheimild á

fasteign og um höft þau, er á henni hvíla, og skal hann gjalda fyrir það 15 kr.

43. gr. hljóðar svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. maí 1954. Jafnframt eru úr gildi numin þessi laga-

ákvæði:
Lög um aukatekjur, dagpeninga og ferðakostnað sýslumanna og bæjarfógeta,

nr. 2/1894.
Lög um aukatekjur ríkissjóðs, nr. 27/1921.
Lög nr. 112/1935, 52. gr.
Lög nr. 85/1938, 2., 3., 10. og 11. gr.
Lög nr. 10/1928, 54. gr.
Lög nr. 62/1928, 2. gr., siðasta málsgr.
Lög nr. 34/1943, 16. gr., siðasta málsgr.
Lög nr. 41/1946, 18. gr., síðasta málsgr.
Lög nr. 120/1950, 30. gr., síðasta málsgr.
Lög nr. 61/1942, 11. og 16. gr.
Lög nr. 77;1953, 1. gr., b-líður.
41. gr. laga nr. 75/1921, um stimpilgjald.
Enn fremur er breytt ákvæðum eftirtaldra laga, að þvi er gjöld til ríkissjóðs

snertir:
Lög nr. 112/1935, 54. gr.
Lög nr. 85/1936, 199. gr.
Lög nr. 52/1925, 13. gr.
Lög nr. 21/1926, 13. gr.
Lög nr. 18/1927, 26. gr.
Lög nr. 12/1923, 7. gr.
Lög nr. 66/1946, 50. gr.
Lög nr. 77/1921, 60. gr.
Lög nr. 42/1903, 36. gr.
Lög nr. 43/1903, 3. gr.
Lög nr. 17/1948,21. gr.
Lög nr. 33/1951, 13. gr.
Svo eru og úr gildi numin önnur þau lagafyrirmæli, er koma í bága við lög

þessi.


