
Nd. 510. Nefndarálit
um frv. til I. um breyt. á I. nr. 62 30. des. 1939, um tollskrá o. fl.

Frá fjárhagsnefnd

Nefndin hefur athugað frumvarp þetta og leitað álits fulltrúa tollstjóra um þær
tillögur til breytinga á frv., sem henni hafa borizt.

Nefndarmenn hafa orðið ásáttir um að leggja til, að frumvarpið verði samþykkt
með svofelldum

BREYTINGUM:
I. Við 1. gr.

1. 2. liður orðist svo:
Nr. 18 og 19 í 15. kafla orðist svo:
18 - risínusolía (Iaxerolía) .
19 - önnur jurtafeiti, ót. a. . .

2. Aftan við 7. lið komi nýr liður (verður 8. liður),
og breytist liðatala greinarinnar samkvæmt því:
Aftan við nr. 60a í 28. kafla bætist orðin: svo
og hexan.

3. Aftan við 8. lið (verður 9. liður) komi fjórir
nýir liðir (verða 10.-13. liður), og breytist liða-
talan samkvæmt því:
a. (10.) Nr. 17 í 44. kafla orðist svo:

17 Smjörpappír og hvítur pergament-
pappír, sem vegur 40-75 g/m2 ••

b. (11.) Aftan við nr. 21 í 44. kafla tollskrár-
innar komi nýr liður, svo hljóðandi:
21a Sellófanpappír .

c. (12.) Nr. 22 í 44. kafla orðist svo:
22 Marmarapappír og annar pappír, ót.a.

d. (13.) Nr. 33 í 44. kafla orðist svo:
33 - Vaxbornar umbúðir .
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4. Aftan við 10. lið (verður 15. liður) komi nýr
liður (verður 16. liður), þannig:
Aftan við nr. 20 í 45. kafla komi nýr liður, svo Tolleining
hljóðandi:
20a Áprentaður fiskumhúðapappír, enda beri á-

ritunin það með sér, að pappírinn sé utan
um fisk til útflutnings .

5. Í stað "nr. 3-4" í byrjun 12. liðar (verður 18.
liður) komi: nr. 4-5.

6. Aftan við 19. lið (verður 25. liður) komi nýr liður
(verður 26. liður), þannig:
Aftan við nr. 3a í 72. kafla komi nýr liður, svo
hljóðandi:
Bindivélar .

7. 27. liður (verður 34. liður) orðist þannig:
Í stað nr. 29-32 í 77. kafla komi þrjú nr., svo
hljóðandi:
Vogir og hlutar til þeirra, ót. a.:
29 -- bifreiðavogir (bryggjuvogir ) .
30 -- desimalvogir .
31 - aðrar .

n. Við 2. gr.
1. Aftan við t-lið komi nýr liður (verður u-liður)

svo hljóðandi:
Að heimta ekki aðflutningsgjöld af áhöldum og
efni, sem látið er ókeypis í té af National Bureau
of Standards í Washington til vísindarannsókna
samkvæmt samningi frá 1. júlí 1949 milli póst- og
símamálastjórnar Íslands og National Bureau of
Standards í Washington D.C.

Alþingi, 29. marz 1950.

Ásg. Ásgeirsson,
form.

Skúli Guðmundsson,
fundaskr.

Jóhann Hafstein. Einar Olgeirsson.
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