
Ed. 333. B re y t ln g a r t ll lö g u r

við frv. til laga um  breytingar á lögum nr. 38, 27. jún í  1921, um vðrutoll 
(þskj. 28).

Frá  fjárhagsnefnd.

I. Frumvarpsgreinin, sem verður fyrsta grein, orðist svo:
Af vörum , sem fluttar eru til íslands og ekki eru sendar i pósti, skal 

greiða gjald í ríkissjóð eftir þyngd vörunnar  með um búðum , eða eftir rúm - 
máli, svo sem bjer segir;.

1. Af kornvörum , jarðeplum , nýju grænmeti, sementi, kalki, tjöru, blakk- 
fernis, asfalti, krit, leir, eldföstum leir, hverfisteinum, kvarnarsteinum , gólf-



°g veggjaplötum, steyptum eða b rendum  eða úr m arm ara , hefilspónum, 
sagi, karbid, bensini, þakhellum , netakúlum , tóm um  um búðum , úr hvaða 
efni sem eru, öðrum  en tóm um  tunnum , efni i s trigaum búðir (Hessian), 
tunnustöfum, tunnubo tnum , tunnusvigum  og járngirði, glergljáa (Vandglas), 
linolíu, glycerini, lú tarsöltum, (ætskali, æ tsnatron, pottösku og sóda, öðr- 
um en þvottasóda), litarefnum, parafini og sterfni (óm ótuðu), brenni- 
steinssöltum (Natrium  sulfit), álúni, króm söltum , sútunarberki, sú tunar-  
seyði (Extrakt), gum m i arabicum , kókósfeiti (cocosnutoil), baðmullarfræ- 
oliu (cottonseedoil), jarðhnetuoliu  (groundnutoil)  og feitarsýrum (fatacit) 
40 aura  af hverjum 50 kg.

2. Af gluggagleri, tóm um  tunnum , girðingavir, girðingastólpum ú r já rn i ,  þak- 
járni, blikki, smiðajárni, stáli, blýi, tini, sinki, o liufóðurkökum , melasse, 
melassemjöli, kjötfóðurmjöli, fiskfóðurmjöli, hjólklöfum (blökkum ), saum, 
brýnum , sláttuvjelum og öðrum  heyvinslulækjum, bifreiðum, vögnum, 
kerrum , hjólum, skilvindum og öðrum  smjör- og ostagerðartækjum, plóg- 
um, herfum, skóflum, kvislum, spöðum  og öðrum  jarðy rk juáhö ldum , bif- 
vjelum (m ótor-  og gufuvjelum), heilum og í hlu tum , lóðarvindum, akk- 
erisvindum, korki, seglgarni, netagarni, tilbúnum  seglum, allskonar köðl- 
um, virköðlum, virtrossum, færum, vjelaáburði, olium i tunnum  og dunk- 
um, öðrum  en steinoliu, linoliu og bensini, segldúk, striga (öðrum  en 
Hessian), tvistúrgangi, strigaábreiðum (Presenninger), já rnb rau ta rte inum , 
húsapappa allskonar, akkerum , akkerisfestum (hlekkjafestum), kókolít, 
já rnb itum , eldavjelum, h itunartækjum , járnpípum , olíufatnaði, gólfdúkum 
(linoleum), gólfbræðingi (linotol), þvottasóda, önglum, botnvörpuvöltum , 
tóvinnuvjelura, vjelum til trje- og málmsmiða, vjelum til byggingar m ann- 
virkja, sútunarvjelum  og sápugerðarvjelum  kr. 1,30 af hverjum 50 kg.

3. Af allskonar vefnaðarvöru og fatnaði, öðrum  en olíufatnaði, kr. 3,50 af 
hverjum 10 kg.

4. Af allskonar skófatnaði, tvinna og allskonar garni, öðru en seglgarni og 
netagarni, handsápum , skeggsápum og kertum  kr. 2,00 af hverjum  10 kg.

5. Af allskonar kjöti og kjötmeti, allskonar tiski og fiskmeti, perum , appel- 
sinum, banönum , vínberjum, m elónum , n iðursoðnum  ávöxtum  og græn- 
meti i dósum, syltuðum ávöxtum og grænmeti, fikjum, döðlum , hnetum , 
ilmefnum, fegurðarsmyrslum, skósvertu, fitusvertu, fægismyrslum og ofn- 
svertu kr. 3,00 af hverjum  10 kg.

6. Af salti, kolum, hverskonar sem eru og hvort sem varan er flutt á land 
eða lögð til geymslu í skipum úti eða öðrum  geym slurúm um  á floti i land- 
helgi, eða flutt á höfnum  inni eða vogum yfir í ö n n u r  skip, þeim til 
no tkunar:
a. af salti kr. 1,50 af hverri smálest,
b. af kolum kr. 3,00 af hverri smálest.

7. Af allskonar trjávið, hurðum , gluggum, þakspæni, trjespæni (F iner)  og 
húsalistum 9 aura  af hverju teningsfeti.

8. Af allskonar leikföngum, allskonar m unum , sem eingöngu eru ætlaðir til 
skrauts, úr hvaða efni sem þeir eru, plettvarningi og m unum , sem að



meiri hluta efnis að verði til eru úr gulli, silfri, p latinu eða gimsteinum, 
kr. 1,50 af hverju kg.

9. Af öllum öðrum  gjaldskyldum  vörum  80 au ra  af hverjum  10 kg.
Nú eru vörur  tveggja eða fleiri ílokka fluttar að i e inum  og sömu

u m búðum , og greiðist þá vörutollur af þeim öllum eins og af þeirri vöru-
tegund i um búðunum , sem hæstur vörutollur hvilir á.

Undanþegnar gjaldi þessu eru vörur, sem sjerstaklega er lagður tollur 
á, pren taðar bæ kur og blöð, ósmiðað gull og silfur, skip, bátar, tigulsteinar,
eldiastir steinar, baðlyf, óhreinsað já rn  i k lum pum , heim ilism unir m anna, er
flytja vistferlum til landsins, vanalegur farangur ferðam anna, pappír, tilbúin 
áburðarefni, hey, sild, steinlímspipur, leirpípur, sandur  og endursendar fisk- 
um búðir. Auk þess eru undanþegnar allar islenskar vörur, sem endursendar 
eru til landsins frá ú tiöndum , ef þær eru endursendar i söm u um búðum , sem 
þær voru  sendar í burtu , enda sje g ja ldhe im tum anni rikissjóðs, þar sem heim- 
send vara er sett á land, afhent vottorð trá tollgæslustöð, þar sem varan er 
flutt á skip til heimsendingar, um  að hún  sje íslensk vara. Notaðir m unir, er
sendir hafa verið til aðgerðar, eru og undanskild ir vörutolii.

Brot úr tolleiningu, sem nem ur  helmingi eða meira, skal talið sem 
heil tolleining, en m inna broti skal slept.

II. A eftir frumvarpsgreininni komi tvær nýjar greinar, sem verða 2. og 3. gr., 
svo hljóðandi:

a. 2. gr.
3. grein vörutollslaganna fellur úr gildi.

b. 3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.


