
112. F r u m v a r p

til laga um  inntlutningsgjald af bensíni til viðhalds vegum.

Flutningsm .: Ólafur Thors.

1. gr.
Auk vörutolls skal greiða innflutningsgjald af bensini, er nem i kr. 2,50 

af hverjum  50 kg.

2. gr.
Af innflutningsgjaldinu sam kvæ m t lögum  þessum  skal stofna sjerstakan 

sjóð, seni landsstjórnin geymir. Heimilt er að verja fje ú r  sjóðnum , sam kvæ m t 
tillögum vegam álastjóra, til þess að greiða aukakostnað, er af því stafar að 
gera slit/ag á vegum utan  kaupstaða ú r grjótm ulningi, tjörusteypu eða öðru 
efni, er hæfir um ferð bifreiða, þegar slikir vegir eru endurbygðir eða endur- 
nýja þarf slitlag þeirra. Skulu þeir vegir ganga fyrir, þ a r sem  m est e r  um ferð 
bifreiða.

Um innheim tu innflutningsgjaldsins fer eftir lögum  um  vörutoll.

3. gr.
Með lögum þessum  eru ú r gildi num in  lög nr. 56, 27. jú n i 1921, um 

bifreiðaskatt.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jú li 1927.

G r e i n a r g e r ð .

þegar bifreiðum fjölgaði hjer á landi, kom það b r i t t  i Ijós, hve mjög þær 
slitu akvegum. Það þótti þvi sanngjarnt, að bifreiðaeigendur ljetu eitthvað af 
m örkum  til þess að bæta skem dirnar og halda við vegunum.

Með lögum nr. 56, 27. júní 1921, var lagður ska ttu r  á bifreiðar, og var 
skatturinn m iðaður við hestorku vjelarinnar. M önnum er nú orðið ljóst, að mæli- 
kvarði þessi er skakkur, þvi það liggur i augum uppi, að það er ekki hestorka 
vjelarinnar, heldur aðallega bitt, hve mikið bifreiðinni er ekið, sem gefur bend- 
ingu um það slit, sem bifreiðin o rsakar á vegunum.

Bensineyðslan segir sæmilega til um notkun  bifreiðarinnar, og virðist þvi, 
sem það sje heppileg leið til að ná af bifreiðaeigendum gjaldí til viðhalds veganna, 
að leggja nýjan innflutningstoll á bensin, enda sje þá bifreiðaskatturinn úr lögum 
numinn.

Það hefir pótt hæfilegt að stinga upp á, að innflutningsgjald þetta nemi



2,50 kr. á hver 50 kg. af bensini, og má áætla, að það jafngildi fyllilega bifreiða 
skattinum  samkv. I. nr. 56, 27. jún i 1921.

Frv. þetta er fintt samkv. áskorun fjölda bifreiðaeigenda.
N ánara  i framsögu.


