
Nd. 17. Frumvarp til laga [15. máll
um breyting á lögum nr. 107 30. desember 1978 um sérstakt tímabundið vörugjald.

(Lagt fyrir Alþingi á 101. löggjafarþingi 1979.)

1. gr.
1. og 2. málsliður 1. gr. laganna orðist svo:
Greiða skal í ríkissjóð sérstakt vörugjald. Gjaldið skal greiða til og með 31.

desember 1980 í eftirfarandi tveimur gjaldflokkum:
A. Af vörum í eftirgreindum tollskrárnúmerum greiðist ]8% gjald til og með
11. september 1979 en tímabilið frá og með 12. september 1979 til og með
31. desember 1980 greiðist 24% gjald.

2. gr.
Eftirtalin tollskrárnúmer falli brott úr A-lið 1. gr. laganna:
97.06.01, 97.06.02 og 97.06.09.

3. gr.
Eftirtalin tollskrárnúmer falli brott úr B-lið 1. gr. laganna:
92.01.00, 92.02.00, 92.03.09, 92.04.01, 92.04.09, 92.05.00, 92.06.00., 92.07.01, 92.07.09,

92.08.00, 92.10.00 og 92.12.21.

4. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Hið hækkaða vörugjald, sem lagt skal á innlenda framleiðslu og innflutning

frá og með 12. september 1979 skv. 1. gr. laga þessara, skal greitt af sölu eða annarri
afhendingu innlendrar framleiðslu frá og með 12. september 1979 og af innfluttum
vörum, sem teknar eru til tollmeðferðar frá og með 12. september 1979.

Hafi innflytjandi fyrir 12. september 1979 afhent til tollmeðferðar aðflutnings-
skjöl, sem eru að öllu leyti fullnægjandi til þess að unnt sé að tollafgreiða viðkomandi
vöru þegar í stað, skal varan tollafgreidd gegn greiðslu þess sérstaka vörugjalds,
sem skv. 1. gr. gildir til og með 11. september 1979 en þó því aðeins að tollafgreiðslu
sé lokið fyrir ] 7. september.

Af vörum, sem með leyfi tollyfirvalda hafa verið afhentar innflytjendum fyrir
12. september 1979 gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, sbr. m. a. 21. gr.
tollskrárlaga. skal greiða hið hækkaða vörugjald, sem skv. 1. gr. laga þessara skal
gilda frá og með 12. september ]979, nema fullnaðartollafgreiðsla þeirra eigi sér stað
fyrir 1. nóvember 1979.

Við tollafgreiðslu á vöru, sem undanþegin hefur veri ð tolli að einhverju eða öllu
leyti samkvæmt heimildum í 2. og 3. gr. tollskrárlaga eða heimildum í sérstökum
lögum, skal veita undanþágu frú greiðslu sérstaks vörugjalds. ÞÓ skal við samræm-
ingu tolls skv. ]3. tl. :1 gr. tollskrárlaga eigi veita slíka undanþágu hvíli sérstakt
vörugjald á vöru þeirri, sem tollur er færður til samræmis við. Við tollafgreiðslu á
vöru, sem tollur hefur verið lækkaður eða felldur niður af skv. 13. tl. 3. gr. tollskrár-
laga og ber 30% vörugjald, skal þó í stað hins hærra vörugjalds innheimta af við-
komandi vöru hið lægra vörugjald, ef vara sú, sem tollur er færður til samræmis
við samkvæmt tilvitnaðri heimild, ber hið lægra vörugjald. Við tollafgreiðslu vöru
sem tollur hefur verið lækkaður af skv. 13. tl. 3. gr. tollskrárlaga og ber hið lægra
vörugjald, skal í stað hins lægra vörugjalds innheimta 30% vörugjald af viðkomandi
vöru, ef vara sú, sem tollur er færður til samræmis við samkvæmt tilvitnaðri heimild,
ber hið hærra vörugjald. .
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5. gr.
Niðurfelling gjaldsins skv. 2. og 3. gr. þessara laga skal miðuð við sölu eða aðra

afhendingu frá og með 12. september 1979 ef um innlenda framleiðslu er að ræða en
um innfluttar vörur skulu gilda í þessum efnum ákvæði 3. mgr. 14. gr. l. 120/1976
um tollskrá o. fl.

6. gr.
Óheimilt er vegna hækkunar vörugjalds skv. I, gr. að hækka verð vörubirgða

sem vörugjald hefur þegar verið greitt af við gildistöku laga þessara.
Um refsingar og viðurlög vegna brota gegn ákvæðum þessarar greinar skulu

gilda, eftir því sem við á, ákvæði laga nr. 54/1960 um verðlagsmál og laga nr. 56/1978
um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, sbr. lög nr. 102/1978.

7. gr.
Fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs er heimilt að taka skammtímalán hjá Seðla-

banka íslands til að fjármagna tímabundinn mismun tekna og gjalda ríkissjóðs allt
að 4500 m.kr.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Um frumvarp þetta, sem lagt er fyrir Alþingi samkvæmt 28. gr. stjórnarskrár-
innar, vísast til fylgiskjals hér á eftir.

FyJgiskjal.

BRÁÐ ABIRGÐALÖ G

um breyting á lögum nr. 107 30. desember 1978 um sérstakt tímabundið vörugjald.

FORSETI ISLANDS
gjörir kunnugt: Fjármálaráðherra hefur tjáð mér að brýna nauðsyn beri til að

setja lög um breyting á lögum nr. 107 30. desember 1978 um sérstakt tíma-
bundið vörugjald. Framvinda ríkisfjármálanna hafi það sem af er þessu ári verið
óhagstæð og lakari en ráð var fyrir gert í fjárlögum. Hafi útgjöld ríkissjóðs
af ýmsum ástæðum farið fram úr áætlun meðal annars vegna þess að óhjá-
kvæmilegt hafi verið að snúast við stór hækkun verðs á innfluttu eldsneyti
með auknum stuðningi við þá, sem kynda hús sín með olíu. Halli á ríkissjóði
feli í sér hættu á aukinni verðbólgu. Til þess að tryggja fé til að halda uppi
nauðsynlegri opinberri þjónustu og koma í veg fyrir halla á ríkissjóði beri því
brýna nauðsyn til að afla ríkissjóði viðbótartekna hið fyrsta með hækkun á
sérstöku tímabundnu vörugjaldi.

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. grein stjórnar-
skrárinnar á þessa leið:
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1. gr.
Log 2. málsliður 1. gr. laganna orðist svo:
Greiða skal í ríkissjóð sérstakt vörugjald. Gjaldið skal greiða til og með 31.

desember 1980 í eftirfarandi tveimur gjaldflokkum:
A. Af vörum í eftirgreindum tollskrárnúmerum greiðist 18% gjald til og með

11. september 1979 en tímabilið frá og með 12. september 1979 til og með
31. desember 1980 greiðist 24% gjald:

2. gr.
Eftirtalin tollskrárnúmer falli brott úr A-lið 1. gr. laganna:
97.06.01, 97.06.02 og 97.06.09.

3. gr.
Eftirtalin tollskrárnúmer falli brott úr B-lið 1. gr. laganna:
92.01.00, 92.02.00, 92.03.09, 92.04.01, 92.04.09, 92.05.00, 92.06.00, 92.07.01, 92.07.09,

92.08.00, 92.10.00 og 92.12.21.

4. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Hið hækkaða vörugjald, sem lagt skal á innlenda framleiðslu og innflutning

frú og með 12. september 1979 skv. 1. gr. laga þessara, skal greitt af sölu eða annarri
afhendingu innlendrar framleiðslu frá og með 12. september 1979 og af innfluttum
vörum, sem teknar eru til tollmeðferðar frá og með 12. september 1979.

Hafi innflytjandi fyrir 12. september 1979 afhent til tollmeðferðar aðflutnings-
skjöl, sem eru að öllu leyti fullnægjandi til þess að unnt sé að tollafgreiða viðkomandi
vöru þegar í stað, skal varan tollafgreidd gegn greiðslu þess sérstaka vörugjalds,
sem skv. 1. gr. gildir til og með 1L september 1979 en þó því aðeins að tollafgreiðslu
sé lokið fyrir 17. september.
Af vörum, sem með leyfi tollyfirvalda hafa verið afhentar innflytjendum fyrir

12. september 1979 gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, sbr. m. a. 21. gr.
tollskrárlaga, skal greiða hið hækkaða vörugjald, sem skv. 1. gr. laga þessara skal
gilda frá og með 12. september 1979, nema fullnaðartollafgreiðsla þeirra eigi sér stað
fyrir 1. nóvember 1979.

Við tollafgreiðslu á vöru, sem undanþegin hefur verið tolli að einhverju eða öllu
leyti samkvæmt heimildum í 2. og 3. gr. tollskrárlaga eða heimildum i sérstökum
lögum, skal veita undanþágu frá greiðslu sérstaks vörugjalds. ÞÓ skal við samræm-
ingu tolls skv. 13. tl. 3. gr. tollskrárlaga eigi veita slíka undanþágu hvíli sérstakt
vörugjald á vöru þeirri, sem tollur er færður til samræmis við. Við tollafgreiðslu á
vöru, sem tollur hefur verið lækkaður eða felldur niður af skv. 13. tl. 3. gr. tollskrár-
laga og ber 30% vörugjald, skal þó í stað hins hærra vörugjalds innheimta af við-
komandi vöru hið lægra vörugjald, ef vara sú, sem tollur er færður til samræmis
við samkvæmt tilvitnaðri heimild, ber hið lægra vörugjald. Við tollafgreiðslu vöru
sem tollur hefur verið lækkaður af skv. 13. tl. 3. gr. tollskrárlaga og ber hið lægra
vörugjald, skal í stað hins lægra vörugjalds innheimta 30% vörugjald af viðkomandi
vöru, ef vara sú, sem tollur er færður til samræmis við samkvæmt tilvitnaðri heimild,
ber hið hærra vörugjald.

5. gr.
Niðurfelling gjaldsins skv. 2. og 3. gr. þessara laga skal miðuð við sölu eða aðra

afhendingu frá og með 12. september 1979 ef um innlenda framleiðslu er að ræða en
um innfluttar vörur skulu gilda í þessum efnum ákvæði 3. mgr. 14. gr. 1. 120/1976
um tollskrá o. fl.
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6. gr.
Óheimilt er vegna hækkunar vörugjalds skv. 1. gr. að hækka verð vörubirgða

sem vörugjald hefur þegar verið greitt af við gildistöku laga þessara.
Um refsingar og viðurlög vegna brota gegn ákvæðum þessarar greinar skulu

gilda, eftir því sem við á, ákvæði laga nr. 54/1960 um verðlagsmál og laga nr. 56/1978,
um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, sbr. lög nr. 102/1978.

7. gr.
Fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs er heimilt að taka skammtímalán hjá Seðla-

banka Íslands til að fjármagna tímabundinn mismun tekna og gjalda ríkissjóðs allt
að 4500 m. kr.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gjört að Bessastöðum, 10. september 1979.

Kristján Eldjárn.
(L. S.)

Tómas Árnason.
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