
Nd. 214. Nefndarálit [9. mál]
um frv. til 1. um breyt. a 1. nr. 58 8. sept. 1931, um einkasölu ríkisins á tóbaki.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin sendi Tóbakseinkasölu ríkisins frumvarpið til umsagnar, og í bréfi,
sem prentað er hér með sem fylgiskjal, lýsir forstjóri einkasölunnar sig samþykkan
því, að hætt verði að krefja viðskiptamenn um greiðslu á flutningskostnaði og að
söluverð á tóbaksvörum verði hið sama hvar sem er á landinu.

Nefndin mælir með því, að frv. verði samþykkt.

Alþingi, 12. jan. 1950.

Ásg. Ásgeirsson,
form.

Skúli Guðmundsson,
fundaskr., frsm.

Einar Olgeirsson, Jóhann Hafstein.

Sig. Ágústsson,

}'yJgiskjal.

Með bréfi frá 14. des. senduð þér mér til umsagnar frv. til laga um breyting
á 11. og 12. gr. laga frá 1931 um einkasölu ríkisins á tóbaki. Eins og ég tjáði for-
manni háttvirtrar fjárhagsnefndar þegar eftir að ég fékk bréf yðar, þá tel ég, að
rétt sé, að álagning Tóbakseinkasölunnar vegna flutningskostnaðar falli niður,
enda hafði ég lagt til við fjármálaráðuneytið fyrir alllöngu síðan, að svo yrði. Bæði
er það, að álagning þessi er óeðlileg að því leyti, að sjálfsagt virðist vera, að sama
verð gildi um sömu vöru hvar sem er á landinu, og ranglát að því leyti, að þessi
5%, sem hér um ræðir, gera meira en bæta upp flutningskostnaðinn, sé miðað við
eðlilegan flutningskostnað með skipi.

Ég vil benda háttvirtri fjárhagsnefnd Alþingis á það, að ég tel þá breytingu,
sem felst í 2. gr. frv., ná þeim tilgangi, sem frv. stefnir að, og teldi ég eðlilegast,
að breyting á annarri málsgrein 11. greinar laganna yrði sú ein, að málsgreinin:
"kostnað á vörusendingum innanlands greiði viðskiptamenn", falli niður. Mun
það þá koma af sjálfu sér, að einka salan greiði þennan kostnað eftir nánari regl-
um, sem hún setur og miðast verða við venjulegan flutningskostnað.

Ég vil taka það fram, að svar við bréfi yðar er fyrst sent í dag sökum þess,
að til athugunar var að láta því fylgja tillögu um frekari breytingar á einkasölu-
lögunum, en þær tillögur verða að bíða síðari tíma. Vona ég, að sá dráttur, sem
orðið hefur á að svara bréfi yðar og stafar af þessum ástæðum, hafi ekki valdið
neinum óþægindum.

Virðingarfyllst,

Jóhann Möller,
forstj . Tóbakseinkasölunnar .

Til fjárhagsnefndar Nd. Alþingis, Reykjavík.


