
Hd. 77» Frnm varp

til laga um breytingar á lögum nr. 67, 14. nóv. 1917, um bæjarstjórn ísafjarðar.

Flutningsmaður: Sigurjón Jónsson.

1. gr.
Aftan við 7. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Kjósendur, sem ekki geta verið í bænum á kjördegi, geta neytt at- 

kvæðisrjettar sins i skrifstofu bæjarfógeta á ísafirði, eftir sömu reglum og gilda 
við kosningar til Alþingis, þegar eins stendur á.

2. gr.
Aftan við fyrstu málsgrein 19. greinar komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Enn fremur nær útsvarsskyldan til allra þeirra manna, sem lögskráðir 

eru á skip, sem skrásett eru á ísafirði, svo og til þeirra, sem hafa á hendi 
launuð störf og aukastörf í bænum, þótt eigi sjeu þeir þar búsettir, enda sje 
atvinnan stunduð eigi skemur en 3 mánuði.

Önnur málsgrein sömu greinar falli burt, en i staðinn komi tvær máls- 
greinar, svo hljóðandi:

Á hverskonar atvinnu, sem stunduð er i bænum, á báta og skip, sem 
gerð eru út frá bænum eða leggja þar upp afla sinn eða nauðsynjar, og á 
skipverja á þeim bátum og skipum má leggja útsvar, þótt atvinna sje ekki 
stunduð nema 4 vikur ársins og þótt sá, er atvinnuna stundar, eigi lögheimili 
annarstaðar, utan lands eða innan.

Útgerðarmenn, skipaeigendur og aðrir atvinnurekendur skulu standa 
skil á útsvari þeirra utanbæjarmanna, sem atvinnu hafa hjá þeim eða á skipum 
þeirra, enda er þeim heimilt að halda eftir alt að 10% af kaupi slíkra manna 
til greiðslu á útsvarinu. Niðurjöfnunarnefndin tilkynnir þeim, er standa eiga 
skil á útsvörum utanbæjarmanna, jafnskjótt er hún hefir lokið niðurjöfnun, 
útsvör þau, er þeim ber að standa skil á.

Um útsvör samvinnufjelaga og skatt ríkisstofnana fer eftir þeim sjer- 
stöku lögum, er um þau ljelög og stofnanir gilda.

3. gr.
Síðasta málsgrein 20. greinar: sEnginn getur . . . .  sem ofgoldið er« 

flytjist aftur fyrir 23. grein og verði þar sjerstök grein: 25. grein. Greinatalan 
breytist eftir þvi.

4. gr.
Aftan við 20. gr. bætist ný grein, er verður 21. gr., svo hljóðandi:
Úrskurði bæjarstjórnar i útsvarskærumálum má skjóta til yfirskatta- 

nefndar Reykjavikur. Skal kæran með öllum gögnum og skilríkjum, er henni



eiga að fylgja, komin í póst innan 15 daga frá úrskurði bæjarstjórnar, enda 
bafi áfrýjandi tilkynt bæjarstjórninni þetta málskot innan sama tima. Yfir- 
skattanefndin úrskurðar kæruatriðin svo fljótt sem ástæður leyfa og birtir 
þeira, sem hlut eiga að máli, úrslitin. Er þvi máli þar með lokið.

Ekkert gjald má yfirskattanefnd lækka eða hækka, nema svo reynist,
að það hafi verið sett að minsta kosti 10°/o of lágt eða hátt.

Nefndin tekur borgun fyrir störf sin, og reiknast hún samkv.^lögum 
nr. 74, 27. júní 1921, og tilskipun nr. 84, 30. nóv. 1921, þó þannig, að það 
greiðist úr bæjarsjóði, sem þar greiðist úr rikissjóði, enda úrskurðar bæjar- 
stjórn reikningana. Nú fær áfrýjandi ekki lækkun á útsvari sínu, og ber hon- 
um þá að endurgreiða bæjarsjóði allan kostnað af áfrýjuninni, og úrskurðar 
yfirskattanefnd þann kostnað. Fái áfrýjandi lækkun á útsvari sínu, greiðir 
hann helming kostnaðarins með sama hætti. Þessum kröfum bæjarsjóðs á 
áfrýjendur fylgir lögtaksrjettur.

Greinatalan breytist samkvæmt þessu.

5. gr.
21. gr., sem verður 22. gr., orðist svo:
Áukaniðurjöfnun skal fram fara, þegar ástæður eru fyrir hendi (sbr.

2. málsgrein 19. greinar). Við aukaniðurjöfnun skal leggja útsvör á þá gjald-
endur, sem bæst hafa við frá siðustu niðurjöfnun, svo og þá, sem fallið hafa 
af niðurjöfnunarskrá áður.|

Skal niðurjöfnunarskráin liggja frammi til sýnis um vikutima á sama 
hátt og fyr greinir, og frestir allir hálfu skemmri en við aðalniðurjöfnun.

6. gr.
23. gr., sem verður 24. gr., orðist þannig:
Öll bæjargjöld bæjarmanna skulu goldin fyrir 15. janúar og 15. júlí 

ár hvert, og ber bæjargjaldkera að innheimta þau eins og aðrar tekjur'bæjar- 
Qelagsins. Sjeu þau eigi greidd innan hálfs mánaðar frá gjalddaga, ber að 
taka þau lögtaki.

Flytji skattskyldur maður úr bænum innan ársloka, fellur alt gjaldið 
niður, sem lagt er á hann fyrir ár það, er í hönd fer. Sá, sem flytur úr bæn- 
um einhverntíma á árinu, er að eins skyldur til að greiða skatt til loka þess 
ársfjórðungs, er hann flytur sig. Gjalddagi á útsvari utanbæjarmanna er þann 
dag, er niðurjöfnunarskrá yflr þau er lögð fram.

7. gr.
Aftan við 24. grein, sem verður 26. gr., bætist ný grein, sem verður 27. 

grein, svo hljóðandi:
Sjeu bæjargjöld eigi greidd áður en tveir mánuðir eru Iiðnir frá gjald- 

daga, skal gjaldandi greiða bæjarsjóði dráttarvextí, er nemi l°/o — einni krónu 
af hverjum 100 krónum — fyrír hvem mánuð, sem liður frá gjalddaga uns 
gjaldið er greitt. Dráttarvextir hafa lögtaksrjett á sama hátt og sjálf gjöldin.

Greinatalan breytist samkvæmt þessu.



8. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu konungs, skal fella texta þeirra, 

og sömuleiðis laga nr. 47, 27. júni 1921, inn í meginmál laga nr. 67, 14. nóv. 
1917, og gefa þau síðan út svo breytt.

G r e i n a r g e r ð .

Frumvarp þetta er að mestu flutt samkvæmt ósk bæjarstjórnarinnar á 
ísafirði, en breytingar þær, sem farið er fram á, að gerðar verði á gildandi 
lögum frá 1917, eru samhljóða lögum frá Alþingi i fyrra um kosningar í bæj- 
armálefnum Reykjavíkur og lögum um bæjargjöld í Reykjavík. Nauðsyn ber 
til þess, að sem mest samræmi sje um löggjöf kaupstaðanna. Sjerslaklega verð- 
ur aldrei rjettmætt, að einn bærinn hafi öðrum fremur rjett til þess að taka 
gjald af utanbæjarmönnum, en hjer er leitað samræmis við nýjustu lög i þessu 
efni. Þess skal gelið, að þótt 23. grein, 6. grein í frumv., sje öll tekin upp, þá 
er hún þó i litlu breytt. Þótti það að eins hentugra en að tilfæra þrjár litlar 
breytingar við jafnstutta grein.

Þá hefi jeg i 4. grein frumvarpsins sett inn ákvæði um yfirskot í út- 
svarskærumálum. Ákvæði þetta, sem er sniðið eftir 10. gr. laga um bæjargjöld 
i Reykjavik frá síðasta þingi, ætti að verða trygging þess, að gjaldþoli utan- 
sem innanbæjargjaldþegna væri ekki ofboðið, nje þeir misrjetti beittir. Er 
fylsta þörf að fá einhvern slikan dómstól, sem hjer um ræðir, en hinsvegar 
er mjer ljóst, að tvimælis getur orkað, hvort aðrir menn finnist heppilegri til 
þess að skipa þann dómstól en bjer er stungið upp á.


