
Nd. 133. N e fn d a r á ltt
um frv. til laga um  breyting á lögum nr. 38, 27. júni 1921, um  vörutoll.

F rá  fjárhagsnefnd.
Nefndin hefir athugað frv. þetta og fallist á etni þess, að því undan- 

skildu, að hún  hefir ekki sjeð sjer fært að hæ kka tollinn á niðursoðinni mjólk, 
sökum  þess, að sum staðar á  landinu  hagar svo til, að kalla m á  ómögulegt að 
komast af án þeirrar vöru, enda tæpast hægt að benda á, að eigi sje ja fnan  
nægur m arkaður  með sæmilegu verði í}'rir þá mjólk, sem framleidd er i land- 
inu, ef hún er flutt til þeirra staða, sem nota n iðursoðna mjólk.

E n  eins og eftirfarandi breyttill. sýna, vill nefndin breyta vörutollslög- 
u n u m  m eira en frv. gerir ráð fyrir, su m p ar t  til að auka tekjur og su m p ar t  til 
þess að sporna við innflutningi. í þessu skyni er h æ kkaður  vörutollurinn  á 
vefnaðarvöru til mikilla m u n a  og ým sum  sælgætisvörum, og hefir nefndin 
áætlað, að tekjuauki sá, sem af þessu leiðir, m uni vera um  2 —3 hundr.  þús. 
á ári, og þeim tekjuauka hugsar nefndin sjer að verja til niðurfærslu  útflutn- 
ingsgjaldsins.

Það skal tekið fram, að nefndin gerir ráð fyrir að afgreiða ekki til 
háttv. deildar stjórnarfrv. um verðtoll, sem til hennar  hefir verið sent, og að 
einn n e fn d a rm an n a  (Jak. M.) hefir áskilið sjer sjerstöðu í þessu máli.

Sam kvæ m t þessu leggjum vjer til, að frv. þetta verði sam þykt með 
eftirfarandi



BREYTINGUM.
I. Frum varpsgrein in  orðist svo:

1. gr. 3. tölul. orðist svo:
Af allskonar skófatnaði 1 kr. 80 au. af hverjum  10 kg.
A eftir 6. tölul. 1. gr. komi 2 nýir töluliðir, er verða 7. og 8. tölul.,

svo hljóðandi:
1. Af a llskonar vefnaðarvöru, fatnaði, öðrum  en oliufatnaði, tvinna og

ailskonar garni, öðru en seglgarni og netagarni, 75 au. af hverju kg.
2. a. Af a llskonar kjöti og kjötmeti, smjöri, fiski, n iðursoðnum  o g n ý ju m ,

eplum, perum , appelsínum , ban ö n u m , n iðursoðnum  ávöxtum og 
grænm eti i dósum , syltuðum  ávöxtum  og grænm eti,  fikjurn, döðl- 
um, hne tum , ávaxtam auki og kand iseruðum  ávöxtum , 5 kr. af 
hverjum  10 kg.

b. Af osti og eggjum 2 kr. af hverjum  10 kg.
c. Af heyi 6 kr. af hverjum  100 kg.

Úr 7. tölul. 1. gr., sem verður 9. tölul., fellur n iður orðið »hey«.
II. A eftir frumvarpsgr. k em u r  ný grein, sem verður 2. gr., svo hljóðandi: 

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Alþingi, 12. m ars  1923.

M. J. Kristjánsson, Magnús Guðm undsson ,
fo rm aður.  fram sögum .
Jón  A. Jónsson, Þorl. G uðm undsson.

fundaskrifari.
Jeg get ekki m ælt með því, að frum varp ið  verði sam þykt, en m u n  

gera grein fyrir atkvæði m ín u  und ir  u m ræ ð u n u m .
D. u. s.

Jakob  Möller.


