
Nd. 389. Breytingartillögur
við frv. til laga um tollskrá o. fl.

Frá Vilhjálmi Hjálmarssyni.

1. Eftirfarandi tollskrárnúmer í 1. gr. breytist svo:

[152. mál]

% %%%%%%%

48.21
13 Drykkjarmál 70

73.14
02 Vír, 6 mm og grennri 18
09 Annað................................ 18

84.10
Ol Stimpildælur 35

Snúningsdælur:
Miðflóttaaflsdælur :

02 Fiskidælur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
03 Dælur úr ryðfríu og sýruþolnu stáli

og úr plasti ól. a. 35
04 Aðrar miðflóttaaflsdælur 35
05 Tannhjóladælur 35
06 Aðrar snúingsdælur . .. .. .. .. . . . . .. .. 35
09 Annað 35

85.07
01 Sauðaklippur 25

85.19
01 Rofar með snertum til og með 5 amper og

30-200 amper, fyrir 600 volt og lægri
spennu.
Skiptarar og liðar .

02 Vör og varhús til og með 5 amper og 30
-200 amper, fyrir 600 volt og lægri
spennu .

03 Eldingar- og risspennuverndartæki og
annar verndarbúnaður ót. a. 35

04 Falir, tenglar, klær og tengibúnaður til
og með ;) amper og 30--200 amper. Fjöl-
tengi með fleiri en 5 snertum, tengiræmur
og prentrásir .

05 Tengikassar og annar tengibúnaður óf. a. 35
06 Viðnám, breytiviðnám og spennudellur ..
07 Greinitðf'lur, stýri- og eftirlitstöflur 35
09 Annað 35
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2. Við 3. gr.
a. t stað ,,300 bifreiðum" í 27. tl., 1. mgr. komi: 400 bifreiðum.
h. Inn komi nýr töluliður, sem verði 58. tl., svo hljóðandi:

Að fella niður aðflutningsgjöld af skíðalyftum eftir nánari ákvörðun
fjármálaráðuneytisins.



c. Inn komi nýr töluliður, sem verði 59. tl., svo hljóðandi:
Að lækka í 7% aðflutningsgjöld af reykháfum fiskimjölsverksmiðja,

sem settir verða upp vegna krafna frá heilbrigðisyfirvöldum.
d. Inn komi nýr töluliður, er verði 60. tl., svo hljóðandi:

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að fella niður eða endurgreiða gjöld
af hráefnum og vélum til iðnaðar, sem tollafgreidd hafa verið á timabilinu
1. janúar 1974 til gildistöku laga þessara, þannig, að mismunur gjalda af
fyrrgreindum viirum samkvæmt lögum nr. 1/19iO, um tollskrá o. fl .• og
gjalda, eins og þau verða ákveðin með lögum þessum, verði felldur niður
eða endurgreiddur eftir nánari reglum, sem fjármálaráðuneytið setur. Skal
niðurfellingin eða endurgreiðslan, eftir því sem við á. einnig ná til mis-
munar greidds söluskatts við innflutning samkvæmt ofanrituðu.

3. 39. gr. orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi. Frá sama tíma falla úr gildi lög nr. 1/1970

um tollskrá o. fl., lög nr. 100/19iO, lög nr. 17/19i1, lög nr. 110/1972 og lög
nr. 7/1973. um hreyting á þeim lögum.


