
Ed. 487. Breytingartillögur [148. mál]
við frv. til l. um breyt. á l. nr. 7 29. apríl 1963,um tollskrá o. fl.

Frá fjárhagsnefnd.
1. Við 1. gr.

a. Við 2. 19.02.09orðist svo:
09 Aðrar 80%

b. Við 2. Nýir liðir:
1. 19.07 00 f stað ,,125%" komi: 80%.
2. 19.08 00 f stað ,,125%c, komi: 80%.

c. Við 12.
1. Í stað orðsins "tvö" komi: fjögur.
2. Aftan við liðinn bætist:

16 Hvatar til iðnaðarframleiðslu 35%
17 Naftanöt.............................................. 35%

d. Við 19.
1. 39.07.44 falli niður.
2. Á eftir 65 komi nýtt númer:

66 Niðurskornar gervibeitur til handfæraveiða sjó 4%
e. Við 22. Liðurinn orðist svo:

40.11 01 orðist svo:
01 Hjólbarðar á bifreiðar og bifhjól, nýir 40%

Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi:
02 Hjólharðar hvers konar, notaðir 35%

f. Við 24.
1. Í stað orðsins "nýtt" komi: tvö ný.
2. Aftan við liðinn bætist:

06 Niðurskornár gervibeitur til handfæraveiða sjó. . . . . . . 4%
g. Við 29. Upphaf liðarins orðist svo:

48.07 22 orðist svo:
22 Pappír og pappi vaxborinn eða plastborinn 30%

h. Við 36. 58.07.02 orðist svo:
02 Garn og kaðlar þess konar úr syntetískum trefjum, sem vegur

0.5 g metrinn eða meira, til veiðarfæragerðar, eftir nánari
skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins 4%

I. Við 36. Nýr liður:
58.10 00 Í stað ,,100%" komi 80%

j. Við 46. Orðið "venjulegir" í 64.02.02 falli niður.
k, Við 62. Síðari liðurinn, nýtt númer, 02, falli niður.
l. Við 75. Í stað ,,35%" kemur 50%

m. Við 88. Nýr liður:
95.08 00 orðist svo:
95.08 Mótaðar eða útskornar vörur úr vaxi, steríni, kolvetnisgúmmíi

úr jurtaríkinu, náttúrlegum harpixum (t. d. kópal eða kðlö-
fóníum) eða mótunardeigi, svo og aðrar mótaðar eða útskornar
vörur, ót. a.; unnið, óhert gelatín (þó ekki gelatín, er telst til
nr. 35.03) og vörur úr óhertu gelatíni:

01 Gelatínbelgir utan um lyf....... 15%
09 Annað 100%

2. Við 2. gr.
a. Við 3. tölulið. Í stað orðanna "að það getur ekki farið ferða sinna án farar-

tækis" komi: að það á erfitt með að fara ferða sinna án farartækis.
b. Við 4. tölulið.

1. t stað orðsins "tveir" komi: þrír.
2. Aftan við liðinn bætist:

37. Að lækka eða fella niður gjöld af segulbandstækjum og segulbönd-
um, sem flutt eru til landsins af Blindravinafélaginu og Blindrafélag-
inu til að koma á fót kennslubókasafni.


