
Nd. 538. Nefndarálit
nm frv. til 1. um breyt. á 1. nr. (l2 30. des. 1939, um tollskrá o. fl.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. þetta og leggur til, að það verði samþykkt með
nokkrum breytingum, aðallega eftir tillögum tollstjórans í Reykjavík, sem nefndin
leitaði álits hjá um málið, og hefur fjármálaráðuneytið fallizt á breytingarnar.
Eru breytingartillögurnar á sérstöku þingskjali. en umsögn tollstjórans er hirt
nf'tan við þetta nefndarálit sem fylgiskjal.

Alþingi, 22. nóv. 1944.

Asg. Ásgeirsson,
form.

Skúli Guðmundsson.

.JÓn Pálmason,
fundaskr.

Sigfús A.

.Jakob· Möller,
frsm.

Sigurhjartarson.

Fylgiskjal.

TOLLSTJÓRINN í REYKJA VíK
Reykjavík, 30. október 1944.

Með bréfi, dags. 11. þ. m., hefur háttvirt fjárhagsnefnd neðri deildar sent mér
til umsagnar frumvarp til laga um breyting á lögum nl'. 62 30. des. 1939, um toll-
skrá o. fl.

Lrt af þessu skal þetta tekið fram um hinar einstöku greinar frumvarpsins:

Um 1. gr.
1. Um 1. lið.

Með þessum lið er 7. katli tollskrárinnar orðaður um, eins og fram er
tekið í athugasemdinni við þennan lið frumvarpsins.

Uppsetning kaflans er ekki alveg rétt í frumvarpinu, og er lagt til, að þetta
verði leiðrétt og kaflinn orðaður svo sem segir í 1. breytingartillögunni, er hér
með fylgir.

2. Um nýja liði, er lagt er til, að verði 1:3.-15. liður.
Af sömu ástæðum og nefndar eru í athugasemdinni við 12. lið 1. gr. frum-

varpsins er með 2. breytíngartillögunni, er hér með fylgir, lagt til, að verð-
tollurinn eftir nr. 25. 39 og 41 í 28. kafla tollskrárinnar verði lækkaður úr
30% í 8%. Öll eða langflest þeirra efna, er undir þessi tollskrárnúmer falla,
eru notuð til einhvers konar iðnaðar eða lyfja. Er því sanngjarnt, að verðtoll-
urinn af þeim verði lækkaður eins og að framan segir, enda er núverandi verð-
tollur af þeim ekki í samræmi við núverandi verðtoll af hliðstæðum vörum.
Þess má enn fremur geta, að af efnum þessum er ekki flutt inn mikið að magni
til, og hefur umrædd breyting því ekki áhrif á tolltekjur. svo að nokkru nemi.

:L Um nýjan lið, er verði 25. liður.
Inn hafa verið fluttar unnar vörur úr vefnaði hliðstæðar þeim, sem taldar

eru upp i 52. kafla tollskrárinnar, er ekki hafa getað fallið undir neitt af núm-
erum kaflans. Hefur þvi orðið að setja þær undir nr. 1 i 86. kafla, en verðtoll-
urinn eftir þeim kafla er miklu lægri en verðtollurinn af vörum þeim, sem
taldar eru upp í 52. kafla. Hefur það þótt óeðlilegt, að hliðstæðar vörur kæmu
í lægri toll fyrir það eitt, að ekki var til fyrir þær númer í 52. kafla. Til þess
að bæta úr þessu er borin fram 3. breytingartillagan, er hér með fylgir.

4. Um 35. lið.
Ef þessi liður væri samþykktur eins og hann stendur í frumvarpinu, mundi

af því leiða. að niður félli bæði vöruheitin og tollákvæðið í nr. 2 í 85. kafla
tollskrárinnar og að hin nýja athugasemd stæði ein eftir. 4. breytingartillagan,
sem hér með fylgir, lýtur að því að leiðrétta þetta.

fí. Um aðra liði greinarinnar.
A aðra liði greinarinnar en að framan eru taldir má fallast óbreytta, og er

mælt með, að þeir verði samþykktir.



Um 2. gr.
Lagt er til, að grein þessi verði samþykkt óbreytt.

Um 3. gr.
Lagt Ci' til, að I-Iiður greinarinnar verði leiðréttur eins og segir í 5. breytingar-

tillögu þeirri, er hér með fylgir, og að greinin verði að öðru leyti samþykkt óbreytt.

Um 4. gr.
t 3. mgr. 7. gr. tollskrárlaganna er svo ákveðið, að ef saman eru í umbúðum

vörur, sem mishár vörumagnstollur er af, þó ekki hærri en kr. 0.20 af tolleiníngu,
þá skuli greiða af öllum vörunum þann vörumagnstoll. sem greiða her af tollhæstu
vörunni.

Af ákvæði þessu getur að sjálfsögðu leitt, að 7, 10 eða 20 aura vörumagnstollur
sé greiddur af vöru, sem greiða ætti af 2, 7 eða 10 aura vörumagnstoll skv. ákvæðum
1. gr. tollskrárlaganna. En þar sem ákvæðið tekur aðeins til þessara lágu tollflokka.
er tollhækkun sú, sem af því kann að leiða, jafnan mjög lítil. Tollmismunur þessi
mun yfirleitt vera svo lítill samanborið við verð vörunnar, að hann skipti engu
raunverulegu máli - og þá allra sízt nú, er vöruverð og flutningskostnaður hefur
margfaldazt. en vörumagnstollurinn haldizt óbreyttur.

Með 4. gr. frumvarpsins er lagt til, að framangreindri reglu 3. mgr. 7. gr. toll-
skrárlaganna verði breytt þannig, að ef inn eru fluttar saman í umbúðum vörur,
sem mishár vörumagnstollur er á, skuli
1. greiða vörumagnstoll af hverri vörutegund fyrir sig og
2. skuli urnbúðabunganum jafnað hlutfallslega niður á vörutegundirnar og þannig

greiddur tollur af hverri um sig.
Mundi þessi breyting hafa í för með sér stóraukna fyrirhöfn fyrir tollgæzluna.
Vörumagnstollm-inn er nú yfirleitt reiknaður eftir þunga þeim, sem upp er

gefinn á fnrrnskrám, en ef eitthvað þykir við hann að athuga, er varan vigluð í
heilu lagi í umbúðum, og er þetta mjög handhægt.

Ef reglur 4. gr. frumvarpsins yrðu upp teknar, yrði framvegis að taka allan
þann varning, sem þær ná til, úr umbúðunum, vega hverja vörutegund út af fyrir
sig og síðan umbúðirnar sér. Loks yrði að deila umbúðaþunganum hlutfallslega
niður á vörutegundirnar. áður en tollurinn væri reiknaður út.

Þessi breyting hefði allt of mikla fyrirhöfn í för með sér. Er og aðstaða öll við
tollgæzluna þannig, eins og sakir standa, að naumast getur talizt gerlegt að ráðast
í þessa breytingu. Þá má og benda á, að í mörgum verslunarstöðum utan Reykja-
víkur eru enn sem komið er engir möguleikar til að framkvæma breytinguna, svo
að i nokkru lagi sé.

Þess má geta, að sanngjart yrði að telja, að þeir innflytjendur, sem flytja inn
mismunandi varning í sömu umbúðum, yrðu látnir borga fyrirhöfn alla og kostn-
að við sundurvigtun varanna. Gæti þá oft farið svo, að kostnaðurinn við sundur-
vigtunina yrði mun meiri en tollhækkunin, sem verið væri að sneiða hjá.

Erlendis er vörumagnstollurinn yfirleitt miðaður við nettó þunga, en þar er í
mjög mörgum tilfellum ákveðinn í tollskránum viss umhúðaþungi, er draga ber frú
brúttó þyngd varanna til að finna nettó þyngd þeirra, áður en tollurinn er ákveðinn,
og eru vörurnar því aðeins vigtaðar. að ekki sé ákvæði til um umbúðaþungann.
Mundi breyting sú, sem ætlazt er til, að gerð verði með 4. gr., því að sumu leyti
leiða til enn fyrirhafnarsamari aðferðar en þó að upp væri tekin sú regla að miða
vörumagnstollinn yfirleitt við nettó þyngd í stað brúttó þyngdar.

Af framangreindum ástæðum og með þeirri athugasemd, að hér virðist fremur
vera um "principmál" að ræða en mál, sem hafi hagnýta þýðingu, vil ég eindregið
leggja til, að frá margnefndri breytingu verði horfið.

Til vara "Vil ég leggja til, að umbúðirnar verði framvegis tollaður eins og toll-



hæsta varan, sem í þeim er, eins og nú er gert, þegar vörumagnstollurinn er miðaður
við brúttó þunga og er kr. 0.20 af tolleiningu eða lægri.

Um 5. gr.
Skv. fl. mgr. 10. gr. tollskrárlaganna er það almenn regla, að greiða skuli verð-

loll af afslætti og öðrum frádrætti, sem kaupanda vöru er veittur. ÞÓ er svo ákveðið Í
málsgreininni, að fjármálaráðuneytið geti með reglugerðarákvæðum eða fyrirmælum
í svipuðu formi gert undantekningu frá þessu ákvæði, ef um er að ræða afslátt eða
annan frádrátt, sem almennt er veittur i verzlunarviðskiptum af vissu tagi.

Eru ákvæði þessi i góðu samræmi við þá almennu reglu tollskrárinnar, að toll-
verð vöru skuli ekki vera lægra en hið almenna verð hennar, en sú regla er mjög
}lýðíngannikil og í samræmi við tollskrár nágrannalanda vorra.

Með 7. gr. reglugerðar nr. 122 frá 1940 og framkvæmd tollskrárlaganna síðan
hefur fjármálaráðuneytið heimilað tollyfirvöldum að sleppa við verðtoll samnings-
eða heildsöluafslætti, sem almennt er veittur, og hefur þetta síðan verið gert. Verður
að telja, að tollframkvæmdin sé að þessu leyti komin í allfast og gott horf.

Þá má og fl það henda, að með þessum ákvæðum er það tryggt svo vel sem unnt
er, að fjármálaráðuneytið hafi full ráð á lagaframkvæmdinni að þessu leyti og fullt
úrskurðarvald um ágreining, er upp kynni að koma. Getur nú varla til þess komið,
að bera þurfi mál út af ágreiningi um afslátt undir dómstólana, en slíkt gæti oft valdið
drætti og óþægindum.
Í 5. gr. frumvarpsins er lagt til, að 5. mgr. 10. gr. tollskrárlaganna verði breytt og

hún orðuð þannig, að engan toll skuli greiða af afslætti eða öðrum frádrætti, sem
almennt er veittur í viðskiptum eða venjulega er gildandi um vissar vörutegundir.

Breytingartíllaga þessi virðist borin fram aðeins sem orðalagsbreyting, og mun
ekki áformað að koma fram með henni neinni breytingu á tollframkvæmdinni. Er
breytingin því þegar af þeirri ástæðu og ástæðum þeim, er Um getur að framan, óþörf.

Þá verður ekki hjá því komizt að benda á, að orðalagsbreytingin virðist einnig
óheppileg. Með því að taka það beinlínis fram, eins og ætlazt er til með breytingar-
tillögunni, að toll skuli ekki taka af þar greindum afslætti, er mun hættara við deil-
um um það, hver afsláttur sé frádráttarbær og hver ekki, því að sjálfsögðu getur
menn greint á um það og það enda verið vafasamt. Þar sem það heyrir undir dóm-
stólana að dæma um embættistakmörk yfirvalda, þ. á m. ráðuneytisins, gæti vel farið
svo, að málaferli risu fyrir dómstólunum um það, hvort tollyfirvöldin og ráðuneytið
hefðu ekki farið út fyrir embættistakmörk sín með því að telja hinn og þennan af-
slátt og frúdrátt ófrádráttarbæran við tollun vöru. Mundi þetta geta valdið drætti og
öðrum haga 'við tollframkvæmdina. En þó að gott sé að eiga mál sín undir dómstól-
unum, verður þó að telja, að heppilegast sé, að ágreiningur um atriði eins og þessi
só afgreiddur, strax og hann rís, með framkvæmdarvaldsúrskurði, er sé endanlegur,

f~g vil því leggja til, að frá framangreindri breytingu verði horfið.

Um 6. gr.
Varla mun til þess koma, að tollmenn skoði bókhald og skjöl innflytjenda án

fyrirmæla tollstjóra eða staðgöngumanns hans þrátt fyrir ákvæði 6. mgr. 13. gr. toll-
skrárlaganna. Mun því raunverulega litlu breytt með breytingu þeirri, sem ráð er
fyrir. gert í 6. gr. frumvarpsins, nema þá því, að fyrirmæli tollstjóra um skoðun bók-
halds þyrftu framvegis að vera skrifleg, en mega nú .vera hvort heldur munn-
leg eða skrifleg.

A það skal bent, að sams konar ákvæði og nú eru í 6. mgr. 13. gr. tollskrár lag-
unna eru í tolllögum annarra ríkja, svo sem dönsku og norsku tolllögunum.

Einnig má benda á, að í ýmsum öðrum íslenzkum lögum, sem heimila bókhalds-
skoðun, svo sem lögum nr. 24 frá 1926, um eftirlit með matvælum o. fl., lögum nr. 99
frá 1933, um veitingaskatt, lögum nr. () frú 1935, um tekju- og eignarskatt, -og lög-
um nr, 3 frá 1943, nm verðlag, er ekki krafizt skriflegs úrskurðar yfirvalds, til þess



að skoðunin megi fara fram. Sýnast þó ástæður vera svipaðar og eðlilegast, að
samræmi sé í lagaákvæðum um þetta efni.

Hér er þó um svo þýðingarlítið atriði að ræða, að ég legg það algerlega í vald
nefndarinnar, hvort hún mælir með þvi, að þessi grein frumvarpsins verði sam-
þykkt eða ekki.

Um nýja grein, er verði 5. gr.
Skv. 8. breytingartillögunní, sem hér með fylgir, er lagt til, að inn í frumvarpið

verði bætt nýrri grein, þar sem 19. gr. tollskrárlaganna, sbr. nú 2. gr. laga nr. 56 frá
1942, verði orðuð um.

Skv. 27. gr. laga nr. 63 frá 1937, um tollheimtu og tolleftirlit, falla aðflutnings-
gjöld igjalddaga, þegar skip það, er vörurnar flytur, hefur hafnað sig þar, sem gjöldin
eiga að greiðast. Skv. þessari reglu um gjalddagann ættu að greiðast af vörunni þau
aðflutningsgjöld, er í gildi væru, er skipið kemur til hafnar, ef annað væri ekki sér-
staklega tekið fram.
Í 19. gr. tollskrárlaganna frá 1939 var ákveðið, að aðflutningsgjöld skv. þeim

lögum skyldu einnig greiðast af vörum, er inn höfðu verið fluttar fyrir gildistöku
þeirra. Með 2. gr. laga nr. 56 frá 1942 var ákvæðum 19. gr. tollskrárlaganna síðan
breytt á þá leið, að breytingar á aðflutningsgjöldum skuli miða við, hvenær vörur
þær, sem þær taka til, eru teknar til tollmeðferðar. Er með þessu stefnt að því, að
vörur þær, sem ætla má, að verði á markaðnum samtímis, sæti sömu tollkjörum.
Réttara þykir að setja nánari ákvæði en gert var með 2. gr. laga nr. 56 frá 1942 um,
hvenær vara skuli í þessu sambandi teljast tekin til tollmeðferðar, og er það gert
í 2. og 3. mgr. lll. gr. tollskrárlaganna. eins og lagt er til, að hún verði nú orðuð.

Þá þykir og réttara, að í. tollskrárlögunum sé berum orðum vísað til reglna laga
nr. 63 frá 19:37, um tollheimtu og tolleftirlit, um gjalddaga og lögvernd aðflutnings-
gjalda, og er það gert með 1. mgr. 19. gr., eins og nú er lagt til, að hún verði orðuð.

Um 7. gr.
Með 9. breytingartillögunni er lagt til, að inn í grein þessa verði bætt ákvæði um

afnám 2. gr. laga nr. 56 frá 1942, en sú grein á að falla lll' gildi, ef 8. breytingar-
tillagan verður samþykkt.

Framangreindar breytingartillögur fylgja hér með.

Virðingarfyllst.
Torfi Hjartarson.

Til fjárhagsnefndar neðri deildar, Alþingi.


