
Md. 80. FrnmvAfp

til laga um  breyting á lögum nr. 75, 22. nóv. 1907, um  bæjarstjórn í Hafn- 
arflrði.

Flutningsm.: E inar Þorgilsson.

20. gr. Iaga nr. 75, 22. nóv. 1907, um  bæjarstjórn i kaupstaðnum  Hafn- 
arfirði, orðist þannig:

N iðurjöfnun eftir efnum og ástæðum  næ r til allra, sem hafa fast að-



setur í kaupstaðnum  eigi skem ur en þrjá  m ánuði. Þeir skulu greiða þar  fult 
gjald eftir öllum efnahag sinum , nem a þeir á gjaldárinu haíi líka haft fast 
aðsetur annarss taðar  og goldið þar  útsvar. Þá skal draga frá útsvarinu til- 
tölulega við þann  tíma, er þeir dvöldu annarsstaðar, þó ekki m eira  en þeir 
guldu þar.

Ef rekin er i kaupstaðnum  atvinna, sem talin er sjerstaklega arðsöm, 
svo sem verslun eða einhver k aupskapu r  eða þilbátaútgerð, þá m á leggja 
aukaútsvar á þá atvinnu, þó ekki sje rekin nem a átta vikur og a tv innurek- 
andi hafi heimili annarsstaðar.

Á síldveiði, sildarkaup og sildarsölu, alls konar  bræðslu og verksmiðju- 
iðnað, á atv innu útlendra  og inn lendra  skipa við sildarverkun á höfninni, á 
ábúð á jörð  eða jarðarh lu ta , á leiguliða-afnot af jörð, þótt engin ábúð fylgi, 
og á lóðarafnot, ef lóðarafnotin gefa e inhvern arð, m á leggja útsvar, þótt sú 
atvinna sje rekin enn styttri tima. Á kaupfjelög og pöntunarfjelög m á leggja 
útsvar, ef þau hafa leyst borgarabrjef og hafa sölubúð og vörur til sölu, svo 
sem hæfa þykir eftir árlegri veltu og arði i söludeild fjelagsins.

Á s t æ ð u r.

í bæjarstjórnarlögum Hafnarfjarðarkaupstaðar, nr. 75, 22. nóv. 1907, er 
það skilyrði fyrir útsvarsskyldu, að g jaldandinn  hafi haft lögheimili í bænum  
í minst 4 m ánuði af gjaldárinu, og þetta gildir einnig að því er rekstur arð- 
sam ra  fyrirtækja snertir; en þetta er ó tím abæ rt orðið, sakir tiðari breytinga á 
heimilisfangi m anna  árlega og flutningi hjeraða á milli vegna breytilegrar at- 
vinnu en áður. Það er og næsta áríðandi, að sam ræ m i sje í lagaákvæðum 
kaupstaðanna um  þetta efni, svo og sveitarhjeraðanna, shr. og lög nr. 20, 22. 
nóv. 1918, um  bæjarstjórn í Vestmannaeyjum , lög nr. 58, 28. nóv. 1919, um 
bæjarstjórn á Siglufirði, og svo lög um  brevting á sveitarstjórnarlögunum, nr. 
50, sam a ár og dag. Lagabreyting sú, sem hjer er farið fram á, er í sam ræm i 
við lög þessi og sniðin eftir þeim, að því er útsvarsskyldu snertir.


