
Ed. 277. Wefndarálit

um frv. til laga um  skatt af lóðum og húsum  í Siglufjarðarkaupstað.

F rá  allsherjarnefnd.

Nefndin hefir a thugað frumvarp þetta og þykir sem það þurfi nokkurra  
lagfæringa sið  áð u r  en það yrði gert að lögum.

Væri skatturinn  m iðaður við það, að bæjarsjóður Siglufjarðar greiddi alt 
viðhald sjóvarnargarðsins, gæti það ef til vill rjettlætst, að b a n n  væri hafður 
helmingi hærri á lóðunum  en á húseignunum . E n  nú er, eins og greinargerð 
frumvarpsins sýnir, bygt á þvi, að v iðha ldskodnaðurinn  hvíli að hálfu á bæ jar- 
sjóði og að hálfu á ríkissjóði. Og frá þvi sjónarmiði gelur það n au m as t  lalist 
sanngjarnt, að ska ttu r þessi sje látinn vera helmingi hæ rri  á þeim fasteignum, 
sem eru eign rikissjóðs, heldur en h inum , sem aðr ir  eru eigendur að. Nefodin 
telur þvi rjett að þoka þannig til með skattinn, að h an n  verði ja fn h á r  á húsum  
og lóðum.

þá þykir og nefndinni rjett, þótt leigutakar eða notendur lóðanna greiði 
skattinn af þeim, að þá borgi aftur á móti eigendur húsanna , en ekki leigjendur, 
þann  hluta skattsins, sem á þeim hvílir. Með tilliti til þessa vill nefndin breyta
2. gr. frumvarpsins um  leið og hún  leggur það til, að innhcim tulaunin  sjeu I stað 
4 %  selt 2°/o, með því að hún  lítur svo á, sem það m uni nægja.



Þ a r  sem svo hagar til, að ríkissjóður er hjer eigaudi kaupstaðarlóðauna, 
virðist það  eigi geta komið til mála, að ska l tu r  þessi hvili á lóðuuum  með veð- 
kröfurjelti. Nefndin télur þvi þörf á að breyta ákvæðum  3. gr. frum varpsins þannig, 
að veðkröfurjetturinn hvili aðeins á húseignunum , en ekki lóðnnnm , likt og gert 
var i frv. lil laga um  bæjargjöld i Vestmannaeyjum, sem deildin hefir nýlega haft 
með höndum , enda eru sömu ás læ ðnrnar  fyrir hendi að þvi er snertir báða þessa 
kaupstaði.

Sam kvæm t framansögðu leggur nefndin það til, að háttv. deild sam þykki 
frum varpið  með eflirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. a. Á undan  orðinu »lóðum« i 1. lölul. kom i: húsum  og.
b. í stað »6 af þúsundi« i 1. tölul. kom i: 4 af þúsundi.
c. 2. tölul. falli niður.
d. í stað o rðanna  »3 af þúsundi af húsum « í 3. tölul. kom i: 2 af 

. þúsundi. Skatturinn lelst af fullum hundrað  k rónum  virðing-
arverðsins; m inni upphæ ð en 100 kr. kem ur ekki til greina.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Skatturinn greiðist á m anntalsþingi af eigendum húsa  og 

leigutökum lóða eða notendum , sem sam kvæ m t byggingarbrjefi 
eða öðrum  heim ildum  hafa um ráð  þeirra. Bæjárfógeti Siglufjarðar 
innheim tir  skattinn gego 2°/o innheim tu launum , i fyrsta sinn á 
m anntalsþingi 1927.

3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Skattinn m á taka lögtaki, oggengur h an n  i tvö á r  frá gjald- 

daga fyrir öllum veðkröfum  á húseign þeirri, er h ann  hvílir á, 
næst eftir fasteignarskatti ríkisins.

Nú greiðir leigutaki eða notandi lóðar eigi skaltinn i tvö ár, 
og hefir h an n  þá fyrirgert leigurjetti eða afnotarjetti sínum.

Alþingi, 3. apríl 1926.

Jóh . Jóhannesson , Eggert Pálsson, Guðm. Ólafsson.
formaður. fundaskr. og frsm.


