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F rá  meiri hl. fjárhagsnefndar.
B-liður orðist svo:
Lögreglustjórar, liver í sínu um dæm i, og tollstjórinn í Reykjavík skulu 

láta hagstofunni i té skilríki þau, er getur hér  á eftir í þessari grein, um  magn, 
tegund og verð ú tf lu ttra r  vöru, ja fnsk jó tt  og skip það, er vörur  tekur til út- 
flutnings, læ tur  ú r  höfn þar sem varan  fór í skip.

Skipstjóri eða afgreiðslum aður skal gera farm skrá ,  i jjrem samhljóða sam- 
ritum , yfir allar þær vörur, sem skip tekur til útflutnings á liverri liöfn, og af- 
henda þau lögreglustjóra eða um boðsm am n hans þar, í Reykjavík toll- 
stjóra, og skal í fa rm skrá im i standa magn, tegund og m erki varanna, nöfn send- 
enda og m óttakenda, svo og vera á liana ritað vottorð, undirritað af skipstjóra, 
og ef uin stykkjavöru er að ræða, eiimig af afgreiðslumanni, um  að skipið hafi 
ekki tekið frá  um ræ ddri höfn  aðrar eða meiri ú tflu tn ingsvörur en á farm - 
skránni greinir. Kitt sam rit fa rm sk rá r in n ar  er ætlað hagstofunni, og skulu ]iví 
fylgja til hennar ú tflutningsskýrshir livers sendanda um sig, um  verð, tegund, 
m agn og ákvörðunarstað  vöru þeirrar, er hver þeirra f ly tur út með skipinu.

E n n frem u r  skal skipstjóri afhenda á síðustu höfn, er skipið tekur vörur til 
útflutnings, lögreglustjóra eða um hoðsm anni lians þar, í Revkjavik tollstjóra, 
iianda hagstofumii he im ildarfarm skrá  yfir allar vörur, sem skipið hefir tekið til 
útflutnings liér á landi í um ræ ddri  ferð, og skal á liana vera ritað vottorð, und- 
irritað af skipstjóra, um  að í skipinu séu ekki að rar  eða meiri útflu tningsvörur 
en á he ildarfarm skránni greinir.

Svo skulu lögreglustjórar auk þess fyrstu daga hvers m ánaðar senda hag- 
stofunni skeyti um  útflutning og innflutning í næsta m ánuði á undan, eflir 
nánari fy rirm æ lum  hennar.

N ánari fyrirm æli um  fra inkvæ m d á ákvæðum  þessarar greinar getur fjár- 
m álaráðherra  sett með reglugerð.


