
Ed. 664. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 70 27. júní 1921, um útflutningsgjald.

Frá fjárhagsnefnd.
Frumvarp þetta er stjórnarfrumvarp og var borið fram i háttv. neðri deild. 

Sú breyting var gerð á frv. þar, að fella niður endurgreiðslu á tolli af kryddi og 
sykri, sem notað er við verkun síldar til útflutnings. Vill fjárhagsnefnd efri 
deildar bæta þessu inn í frv. aftur, og lýtur að þvi sú breytingartillaga nefndar- 
innar, er gerð er við burtfellingu laga nr. 52 8. sept. 1931. Leggur nefndin til, 
að 1. gr. þeirra laga sé úr gildi numin, og stendur þá eftir 2. gr. laganna, er um 
endurgreiðslu tollsins fjallar.

Réttara þykir að tiltaka i frv., að brot úr tolleiningu, sem er y2 eða meira, 
leljist heil tolleining, en minna broti sleppt, og einnig, að ákvæði 3. gr. skuli ná 
til 2. gr., og lúta tvær fyrstu brtt. nefndarinnar að þessu.

Þá verður að nema úr gildi lög nr. 15 14. júní 1929, og flytur nefndin brtt. 
um það.

Nefndin er sammála um að mæla með frv. með þessum breytingum, en 
einstakir nefndarmenn áskilja sér þó rétt til þess að bera fram frekari brtt.

Það er tillaga nefndarinnar, að frumvarpið verði samþykkt með eftirfar-
andi

BREYTINGUM.
1. Við 2. gr. Á eftir fyrri efnismálsgrein komi ný málsgrein, svo hljóðandi:

Brot úr tolleiningu, sem er y2 eða meira, telst heil tolleining, en minna
broti skal sleppt.

2. Við 3. gr. Upphaf fyrri efnismálsgreinar skal hljóða svo:
Til afurða þeirra, er í 1. gr. og 2. gr. getur, telst afli o. s. frv.

3. Við 5. gr.
a. Á eftir „Lög nr. 60 27. júní 1921, um útflutningsgjald á síld o. fl.“ komi: 

Lög nr. 15 14. júni 1929.
b. 1 stað „Lög nr. 52 8. sept. 1931“ komi: Lög nr. 52 8. sept. 1931, 1. gr.

Alþingi, 5. des. 1934.
Jón Baldvinsson, Bernh. Stefánsson, Magnús Jónsson. 

form., frsm. fundaskr., með fyrirvara.


