
Ed. 509. Frumvarp til laga [188. mál]
um breyting á lögum nr. 102 19. júní 1933, um samþykktir um sýsluvegasjóði.

(Eftir 2. umr. í Ed.)

1. gr.
1. málsgr, 3. gr. laganna orðist svo:
í sýsluvegasjóð skal árlega greiða vegaskatt af öllum skattskyldum fasteignum

innan sýslu. Skatt þennan innheimta oddvitar af ábúanda hverrar jarðar, en af
eiganda hverrar lóðar og húseignar i kauptúnum. Sýslunefnd ákveður jafnan fyrir
eitt ár í senn, hve hár skuli vera það ár vegaskattur af löndum og lóðum, en hann
má ekki vera lægri en 2 af hverju þúsundi virðingarverðs samkvæmt fasteignamati
og ekki hærri en 12 af þúsundi, nema samþykki samgöngumálaráðherra komi til
i hvert sinn. Vegaskattur af húseignum skal jafnan vera helmingi lægri að hlut-
fallstölu en ákveðið hefur verið af löndum og lóðum.

2. gr.
Orðin "og sé tilkynning þar um komin til sýslumanns fyrir 1. apríl" í 4. gr. lag-

anna falli niður.
3. gr.

9. gr. laganna orðist svo:
Nú er á einu ári varið meira fé úr sýsluvegasjóði og með framlagi samkvæmt

síðari málsgr. 6. gr. en svarar 2%0 af fasteignarverði lands og lóða og 1%0 af fast-
eignarverði húsa, og skal þá ríkissjóður greiða á móti því, sem umfram er, sem hér
segir: Móts við það framlag, sem svarar til 2%0~%0 af land- og lóðaverði og
1~00-2%0 af húsaverði, greiðist jafnmikið framlag úr ríkissjóði, móti framlagi, er
nemur 4%0-10%0 af land- og lóðaverði og 2%0-5%0 af húsaverði. greiðist tvöfalt
framlag úr ríkissjóði, en þrefalt á móti því, sem umfram er.

4. gr.
Aftan við lögin komi svo hljóðandi:

Bráðabirgðaákvæði:
Heimilt er sýslunefndum, þar til nýtt fasteignamat hefur farið fram, að ákveða

fyrir eitt ár í senn að innheimta vegaskatt til sýsluvegasjóða með allt að 50% álagi.
Framlag ríkissjóðs til sjóðanna hækkar í sömu hlutföllum.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 50 17. maí

1947 og lög nr. 10 9. febr. 1953. Í sýslufélagi, þar sem skýrsluvélar hafa enn eigi
verið teknar í notkun við útreikning og innheimtu gjalda í ríkissjóð, skal annar
málsl. 1. gr. laga þessara þó ekki koma til framkvæmda fyrr en byrjað verður að
nota slíkar vélar fyrir það ·sýslufélag.


