
Ed. 301. F rnm varp

til laga um skatt a f lóðum  og húsum í Siglufjarðarkaupstað.

(G ftir  2. umr. i E d .).

1. gr.

T i l  greiðslu á kostnaði þeim , er bæ jarsjóður S iglu fjarðar hefir haft a f 
byggÍDgu sjóvarnargarðsius þar, skal árlega greiða skatt í bæ jarsjóð, svo sem 
bjer segir, af öllum  útmældum lóðum  innan löggilts verslunarsvæðis í kaupstaðn- 
um og a f húsum á þeim  lóðum :

1. A f  húsum og lóðum , er liggja að sjó í Bakka, H vanneyrarkrók, S iglu fjarðar- 
eyri og innan Siglu fjarðareyrar og  austan íjarðar, 4 a f þúsundi a f virð ingar- 
verði fasteigna samkvæmt fasteignamati.

2. Á  aðrar fasteignir i kaupstaðnum heim ilast bæjarstjórn að leggja árlegan



skatt, 2 a f þúsundi. Skalturinn telst a f fu llum  hundrað krónum  virðingar- 
verðs ins; m inni opphæð en 100 kr. kem ur ekki til greina.

Tún og garðar og fasteignir, sem eru eigi íasteignaskattskyldar samkvæmt 
lögum  nr. 66 1921, eru undanskildar þessum skatti.

þá er lok ið  er greiðslu á kostnaði þeim , er bæ jarsjóður hefir haft a f sjó- 

varnargarðinum , feliur skatlurion niður. K om i það i Ijós siðar, að bæ jarsjóður 

þurfi að leggja fram fje til viðhatds eða endurbyggingar garðinum , þá er bæjar- 
stjórninni heim ilt að taka skattinn upp a f nýju og verja til lúkningar þeim 

kostnaði.
2. gr.

Skatturinn greiðist á m anntalsþingi a f eigendum húsa og leigutökum lóða 

eða notendum, sem samkvæm t byggingarbrjeQ eða öðrum  heim ildum  hafa um- 
ráð þeirra. Bæ jarfógeti S iglu fjarðar innheim tir skattinn gegn 2 %  innheimtulaun- 
um, i fyrsta sinn á manntalsþingi 1927.

3. gr.

Skaltinn má taka lögtaki, og gengur hann f tvö  ár frá g ja lddaga fy rir  

ö llum  veðkröfum  á húseign þeirri, er hann h vilir á, næst eftir fasteignaskatti 

ríkisins.
Nú greið ir leigutaki eða notandi lóðar eigi skattinn i tvö ár, og hefir 

hann þá fyrirgert leigurjetti eða afnotarjetti sinum.


