
8. Frum varp

til laga um  breyting á þeim tíma, er manntalsþing skulu háð.

(Lagt fyrir Alþingi 1921)

1. gr.
Árið 1922 og upp frá þvi skulu m anntalsþing í hverju lögsagnarumdæmi 

byrja 14., 15. eða 16. júnidag ár hvert, og skal þeim síðan fram haldið án 
tafar, eftir því sem staðhættir og önnur  embættisverk leyfa og skal þeim lokið 
hinn 15. júlídag ár hvert, nem a sjerstakar ástæður hamli, enda sje þeirra þá 
getið i þingbókinni, er síðasta manntalsþingið það ár er háð.

- 2. gr.
Með lögum þessum er ú r  gildi num ið opið brjef 30. m ars 1843, við- 

vikjandi því tímabili, á hverju m anntalsþingin á íslandi eiga að haldast, opið 
brjef 18. ógúst 1850, um hvenær manntalsþing skal halda í Norður-M úlasýslu 
og opið brjef 9. júní 1963, um breytingu á þeim tima, þá er halda skal 
m anntalsþing í Barðastrandar- og ísafjarðarsýslum.



A t h u g a s e m d i r .

Sam kvæm t frv. því, um  tekjuskatt og eignarskatt, sem lagt er fyrir 
Alþingi samhliða þessu frv., er eigi ætlast til að skattaskrár sjeu fullgerðar 
fyr en í lok m aim ánaðar, en af þessu leiðir, ef innheim ta á tekjuskatt og 
eignarskatt á m anntalsþingum  hjer eftir eins og hingað til, sem rjettast virðist, 
að halda verður m anntalsþingin nokkru  siðar en nú  er lögboðið. Fyrir því 
er hjer stungið uppá, að þau sjeu háð framvegis seinni part  júním ánaðar, og 
ef sá tími endist eigi, þá einnig fyrri part júlí.

Það sjest eigi, að breyting þessi geti talist á neinn hátt varhugaverð, 
enda lagði stjórnin fyrir Alþingi 1913 frv., sem í öllum aðalatriðum  var sam- 
hljóða þessu frv., en það frv. fjell burtu  þá vegna þess, að tekjuskattsírv. það, 
sem  það stóð í sambandi við, náði eigi fram að ganga.


