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F rá  fjárhagsnefnd.

Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþvkkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr.

a. Orðin i 5. línu 1. niálsgreinar „athugasenid á “ falli hurt.
h. A eftir orðunum  „vörum hingað til !ands“ komi: Sé eigi tilgreint á aðal- 

fannskránni,  hvar vara verði flutt ú r  skipi, her að greiða vörutoHinn á 
fvrstu höfn. er skipið tekur hér á landi.

2. Við 2. gr.
a. Málsliðurinn í 9.— 13. línu 1. m álsg re inar: „Ennfrem ur ber skipstjóra . . .

að skýra tollgæzlumanni frá þvi. hversu inikið það sé“ falli burt.
I). í stað orðanna: „A þeim sé greinilega tilgreint stvkkjatal, merki og númer 

þeirra“ í næstsíðasta málslið 2. málsgreinar komi: A þeim sé greinilega 
tilgreint stykkjatal, merki og núm er hverrar  vörusendingar.

3. Við 3. gr.
a. Á eftir orðinu „vottorð“ í 4. línu 1. málsgr. komi: upp,
b. í stað orðsins „heim“ í 2. línu 5. málsgr. komi: þeim.
c. í stað orðsins „hafnarvirði“ í 4. línu 5. málsgr. komi: hafnarvirki.

4. Við 4. gr.
Aftan við 1. málsgrein bætist: Afgreiðslumenn skipa, sem flytja tollvörur 

hingað til lands, skulu hafa nægilegt og gott húsrúm  fy r ir  v ö ru r  þær, sem 
teknar eru í land ú r  skipi. E r gjaldheimtumanni heimilt að banna uppskipun 
varanna, þar til þessu fyrirmæli er fullnægt að hans dómi. Húsrúm  þessi skulu 
háð umsjón og nákvæmu eftirliti g jaldheim tumanns og umboðsmanna hans. 
Ákveða má í reglugerð, hvernig umsjón þessari og eftirliti skuli hagað.

5. Við 5. gr.
a. Á eftir orðunum „að viðlögðum drengskap um “ í 3. línu 1. málsgreinar 

komi: það.
b. í stað orðsins „hefi“ í söinu línu komi: hafi.

Alþingi, 31. marz 1937.

Sigfús Jónsson, Gunnar Thoroddsen, Ólafur Thors, 
form., frsm. fundaskr. með fvrirvara.

Ásgeir Asgeirsson. Stefán Jóh. Stefánsson.


