
Nd. 494. Breytingartillögur [178. mál]
við frv. til 1. um tekjustofna sveitarfélaga.

Frá Hannibal Valdimarssyni.

1. Við 9. gr. Greinin orðist svo:
Aðstöðugjald skal miða við samanlögð rekstrarútgjöld vegna atvinnurekstr-

arins næstliðið almanaksár, þar með talin efnis- og vörukaup iðnfyrirtækja svo
og fyrningarafskriftir skv. ákvæðum skattalaga.



Aðstöðugjald útgerðar- og fiskiðnaðarfyrirtækja skal þó aldrei miðast við
hærri rekstrarútgjöld en brúttótekjum rekstrarins nemi.

Aðstöðugjald skal ekki vera frádráttarbært.
Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um álagningu gjaldsins.

2. Við 10 gr. Á eftir e-lið komi nýr stafliður:
Allt að 3% af rekstri skartgripaverzlana, sælgætissala, kvikmyndahúsa i

einkarekstri, blómaverzlana og lyfjabúða.
3. Við 17. gr. Greinin orðist svo:

Landsútsvör greiða:
Fyrirtæki og stofnanir, sem reka starfsemi, er nær til landsins alls, svo sem

olíufélög, skipafélög, bankar, tryggingafélög, heildsölufyrirtæki, útflutnings sam-
tök, verzlunarstofnanir ríkisins, þar með talin sölunefnd varnarliðseigna, einnig
Sementsverksmiðja ríkisins, Áburðarverksmiðjan, Viðtækjaverzlun rikisins,
Landssmiðjan, Ríkisprentsmiðjan Gutenberg og þau fyrirtæki önnur, sem fé-
lagsmálaráðuneytið úrskurðar, að samkvæmt eðli málsins falli undir þessi
ákvæði.

Landsútsvörin skulu renna í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga, og skiptist heildar-
upphæð þeirra milli sveitarfélaganna í réttu hlutfalli við íbúatölu þeirra. Gjald-
dagi landsútsvara skal vera 1. júli.

4. Á eftir 17. gr. komi ný grein (er verði 18. gr.), svo hljóðandi :
Samband íslenzkra sveitarfélaga skipar 5 manna nefnd, er annast niður-

jöfnun landsútsvara, en félagsmálaráðuneytið sér um innheimtu þeirra.
Landsútsvarið skal á lagt eftir sömu reglum og lög ákveða hverju sinni.
Kærur vegna álagðra landsútsvara koma fyrst til úrskurðar nefndar þeirrar,

sem jafnar þeim niður, en heimilt er útsvarsgreiðanda að kæra útsvarið áfram
til ríkisskattanefndar, ef hann vill ekki una úrskurði niðurjöfnunarnefndarinnar.
Landsútsvarsskyld fyrirtæki skulu ekki greiða sveitarútsvar af þeim við-
skiptum, sem landsútsvar nær til.

5. Við 18. gr. Greinin falli niður.
6. Við 19. gr. Greinin falli niður.
7. Við 20. gr. Greinin orðist svo:

Félagsmálaráðuneytið annast úthlutun framlaga Jöfnunarsjóðs til sveitar-
félaganna.

Kostnaður við störf niðurjöfnunarnefndar landsútsvara skv. 18. gr. greiðist
af heildarupphæð landsútsvara.

Við úthlutun ráðuneytisins á landsútsvörum ti] sveitarfélaganna er Þvi
heimilt að halda eftir 1% af tekjum Jöfnunarsjóðs til þess að mæta þörfum
sveitarfélaganna skv. 15. gr., unz sjóðurinn nemur alls 7 milljónum króna.

8. Við 21. gr. Greinin orðist svo:
Framlag Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaganna skal greitt þrisvar sinnum á

ári, fyrir 15. mai, 15. október og 15. janúar.
Nú kemst sveitarsjóður eftir setningu þessara laga í vanskil með greiðslur

vegna veittra ríkisábyrgða, og skal þá taka upp samninga um greiðslu ábyrgðar-
skuldarinnar, áður en hluti sveitarfélagsins er greiddur. Þó má aldrei ganga
nær gjaldgetu sveitarfélags en svo í slíkum samningum, að útsvarsbyrðar gjald-
enda í viðkomandi sveitarfélagi geti orðið innan eðlilegra takmarka, miðað við
önnur sveitarfélög með hliðstæða aðstöðu.

9. Við 30. gr. Greinin orðist svo:
a. Hvert sveitarfélag leggur útsvar á sína íbúa, sbr. 13. gr. laga nr. 35/1960,

um lögheimili.
b. Á aðra aðila skal útsvar lagt í því sveitarfélagi, þar sem aðalstarfsemi

þeirra fer fram.
e. Þar í sveit skal útsvar gjalda, sem það var á lagt, og á hún allt útsvarið.
d. Eigi verður útsvar lagt á aðila nema í einu sveitarfélagi á sama ári.



10. Við 32. gr.
A-liður greinarinnar orðist svo:
Af hreinum tekjum skal útsvör greiða sem hér segir:
1. Einstaklingar:
Af 30- 40 þús. kr. greiðist kr. 1000 af 30 þús. kr. og 16% af afg.
Af 40- 50 þús. kr. greiðist kr. 2800 af 40 þús. kr. og 18% af afg.
Af 50- 60 þús. kr. greiðist kr. 4800 af 50 þús. kr. og 20% af afg.
Af 60- 70 þús. kr. greiðist kr. 7000 af 60 þús. kr. og 22% af afg.
Af 70-100 þús. kr. greiðist kr. 9500 af 70 þús. kr. og 25% af afg.
Af 100 þús. kr. og þar yfir kr. 17000 af 100 þús. kr. og 30% af afg.

Frá útsvari, eins og það reiknast samkvæmt þessum stiga, er veittur fjöl-
skyldufrádráttur, kr. 800.00 fyrir konu, en fyrir hvert barn innan 16 ára aldurs
á framfæri gjaldanda samkvæmt þeim reglum, er hér fara á eftir:

Fyrir 1. barn kr. 1000.00, fyrir 2. barn kr. 1100.00, fyrir 3. barn kr. 1200.00,
en úr því hækki frádráttur fyrir hvert barn um kr. 200.00.

Auk þess frádráttar, sem hér 11m ræðir, er heimilt að draga frá útsvari
samkvæmt 1. málsgr. allt að kr. 1000.00, þannig að útsvör allra verði lækkuð
um hér um bil sömu upphæð.

Heimilt er að fella niður með öllu útsvarsálagningu á tekjur, sem lægri
eru en svo, að útsvar af þeim verði 1000 kr.

2. Félög:
Af 1-75 þús. kr. greiðist 200 kr. af 1 þús. kr. og 20% af afg.
Af 75 þús. kr. og þar yfir 15000 kr. af 75 þús. kr. og 30% af afg.

11. 37.-46. gr. (kafli D. Um álagningu útsvara) falli niður, en um álagningu út-
svara gildi ákvæði IV. kafla laga nr. 66/1945, um útsvör.

12. Við 47. gr. b-liður greinarinnar orðist svo:
Álagt útsvar, að frádregnu því, sem greiða ber samkvæm! a-lið, ber gjald-

anda að greiða með sex jöfnum greiðslum á tímabilinu frá 1. ágúst til 1.
febrúar eftir ákvörðun sveitarstjórnar þannig: 1. ágúst, 1. september, 1. októ-
ber, 1. nóvember, 1. janúar og 1. febrúar.

13. Við 48. gr. n-liður greinarinnar orðist svo:
Sveitarstjórn setur nánari reglur um innheimtu útsvara eftir þessari grein,

þar á meðal um þóknun til atvinnurekenda fyrir störf þau, sem þeim er falið
að inna af hendi skv. lögum þessum, og má kveða nánara á um allt slíkt í reglu-
gerð.


