
4 6 9 . le fn d a r á l it
um  frv. til laga um  breytingu á lögum nr. 41, 27. jún í 1921, um breytingu á
1. gr. tolllaga, nr. 54, 11. júlí 1911, og viðauka við þau lög..

F rá  minni hluta fjárhagsnefndar.

Nefndarálit meiri h lu tans í þessu máli, á þskj. 457, gefur eigi tilefni til 
að fara mjög itarlega inn á málið, með því að það er lítið annað  en órök- 
s tudd till. um að frv. verði samþ. Oss virðist þó, að ýmislegt sje fram  komið, 
síðan frv. kom  fram, bæði í ræðu og riti, sem hafi leitt greinilega í ljós, að 
frv. sje bygt á röngum  grundvelli, og skal n án a r  vikið að því síðar.

Frv. þetta er að eins að þvi leyti merkilegt, að aðalefni þess er ekki í 
sam ræ m i við fyrirsögnina. Þess m u n u  fá eða engin dæmi, að í lögum um  ein- 
falda tolllagabreytingu sjeu ákvæði um  að leggja n iður stofnun, sem sett hefir 
verið með sjerstökum lögum. Það virðist þvi, að be tur  hefði átt við, að fram 
hefðu komið tvö lagafrv. til þess að ná því takm arki, sem frv. þetta m iðar að, 
nefnilega afnám  tóbakseinkasö lunnar og to llhækkun til þess að bæta ríkis- 
sjóði að einhverju leyti tekjumissinn.

Eins og áður er tekið fram, er frv. og greinargerðin fyrir því bygt á 
þeirri megínvillu, að innflu tningur tóbaks á s tr iðsárunum  og næstu tveim ár- 
um  á eftir, sem var langt fram yfir eðlilegt meðallag (t. d. árin 1916 og 1919) 
er borinn  sam an  við fyrstu starfsár einkasölunnar, en þá var innflu tningurinn 
eðlilega miklu minni, vegna hinna miklu fyrirliggjandi birgða k a u p m a n n a  frá 
þeim tim um , sem hinn óeðlilegi innflutningur átti sjer stað. Sjest þetta einkar- 
glögt á því, að í á rsbyrjun  1922 voru  í landinu tóbaksbirgðir fyrir talsvert á 
aðra miljón króna, sem k au p m en n  hata verið að selja alt fram að þessu.

Af þessu verður það Ijóst, að allir ú tre ikningar og staðhæfingar flutn- 
ingsm anna frv. og annara , sem bygt hafa vörn fyrir það á sam skonar íorsend- 
um, geta með engu móti staðist, þegar málið er athugað frá rjetlri hlið. Það 
hefir verið sýnt fram á það m eð fullum rökum , og enginn treyst sjer til að 
m ótm æla, hvorki meiri hluti nefndarinnar nje aðrir, að árið 1924 er það ár, 
sem leggja ber til grundvallar, er um  það er að ræða, hverjar tekjur rikissjóð- 
ur m uni hafa af tóbakseinkasölunni í framtíðinni. í skýrslu Landsverslunar- 
innar  til Alþingis um  tóbakseinkasöluna er berlega sýnt fram á, og þvi hefir 
meiri hluti ne fndarinnar heldur ekki gert t i lraun til að m ótm æla, að tekjur 
rikissjóðs eftir frv. hljóta að verða á þriðja hundrað  þúsund  k rónum  minni 
árlega en með núverandi fyrirkomulagi, m iðað við sam a innflutning. H inar 
glæsilegu vonir flutningsm anna um  aukinn  innflutning tóbaks getur nefndin 
ekki sjeð nein líkindi til að m uni rætast, enda það, að leggja kapp  á auk inn  
innflutning, tvieggjað vopn, hvort heldur litið er á það frá fjárhagslegu eða 
siðferðislegu sjónarmiði. Að vinna að því að auka óeðlilegan innflutning á tó- 
baki getur ekki leitt til annars  en auk inna  útgjalda fyrir þjóðina, en aðal-



stefna íhaldsflokksins hefir í orði verið sú, að spara  á öllum sviðum, bæði 
fyrir þjóðarheild og einstaklinga. Til frekari stuðnings því, sem haldið e r f ra m  
hjer að fram an um  tekjumissi rikissjóðs, ef frv. næði fram að ganga, skal tek- 
ið hjer til sam anburðar :

A. Tekjur ríkissjóðs af tóbabseinbasolunni 1924.
1. Tollur .................................................................. kr. 524464.05
2. R e k s tra rh a g n a ð u r .............................................  — 385106.47
3. G eng ishagnaður ................................................. — 67988.33

Samtals kr. 977558.85

B. í greinargerðinni við frum varpið, bls. 3, áætla flutningsm enn tekjur 
ríkissjóðs eftir frum varp inu  þannig:

67100 kg. tóbak á 6.00 kr. pr. kg...... kr. 402600.00
15545 kg. vindlar og vindlingar á 16.00 kr. pr. kg. — 248720.00

Samtals kr. 651320.00
T ekjur  ríkissjóðs eftir f rum varp inu  mioni en nú — 326238.85

kr. 977.558.85

Það skal enn  frem ur bent á, að útlit er fyrir, að enn meiri hagnaður 
verði á tóbakseinkasölunni árið 1925 en var árið 1924, og skal hjer tekin 
skýrsla um sölu tóbakseinkasö lunnar fyrsta ársfjórðunginn 1925, borin sam an 
við fyrsta ársfjórðunginn 1924:

1924. 1925.
Jan ú a r  .. 
Febrúar.. 
Mars ...

kr. 159941.81
— 143537.19
— 180139.14

Janúar  .............................  kr. 169415.54
F eb rú a r ...............................  — 186161.70
Mars ................................  — 219009.00

kr. 483618.14 kr. 57458624
Salan fyrsta ársfjórðunginn 1925 er því kr. 90968.10 hærri en á sama 

tím a 1924, og m u n  þó m agn hins selda nokkru  meira en k rónuupphæ ðin  
bendir til, þar sem útsöluverð Landsverslunar hefir lækkað töluvert frá því í 
fyrra.

Tóbafasrerdið innanlands (smásölnrerð).
Flu tn ingsm enn frum varpsins staðhæfa, að tóbaksverðið innan lands m uni 

fara lækkandi, ef frv. næ r fram að ganga, en til þess er því að svara, að meiri 
líkur eru til, að hið gagnstæða m uni eiga sjer stað. Því til sö n n u n a r  setjum 
vjer hjer skýrslu um  smásöluverð á n okkrum  tóbakstegundum  hjá kaup- 
m ö n n u m  árið 1921 og sm ásölnverð á þessu ári.



Smásöluverð í Reybjavík
31. des. 1921 1. jan. 1925

Kr. au. Kr. au.
Rjól kílóið .......................... . ... 2 0 -2 3 .0 0 19.50
M unntóbak kg...................... . ... 2 0 -2 5 .0 0 22 00
Reyktóbak:
Ocean Mixt. Ibs........... . ... 12—16.00 9.00
Glasgow — ... . . ... 1 3 -1 6 .2 0 1450
W averley — ... . ... 14 -1 6 .0 0 14.50
Moss Rose — ... . . ... 12.00 7.55
Old Friend — ... . . ... 1 0 -1 2 .0 0 7.55
P ioner Brand — ... . . ... 17.00 15.60
Traveller — ... . . ... 17.00 15.60
VindlÍRgar:
L ucana 10 stk............ . ... 0.60—0.70 0.61
Em bassy  10 stk ............ . ... 1.15 1.12
W estm inster AA. c.............. . ... 1 1 0 - 1 1 5 1.01
Vindlar:
Bonarosa 100 stk............. . ... 35 .00-40.00 36.90
Denise 100 stk ............. . ... 32.00-45.00 33.25
A m sterdam  Bank ... . . ... 38.00 37.00
Amistad ... . . ... 45.00 44.50
R om anos ... . . ... 48.00 48 40

F rá  sm ásöluveiði i á rsbyrjun  1925 er dregin to llhæ kkunin  1924, sem var 1 
kr. pr. kg. á tóbaki, en 2 kr. pr. kg. á vindlingum og vindlum , til þess að 
sam an b u rð u r  verði rjettur.

Smásalar leggja ekki ávalt fullkomlega leyfilega bám arksálagningu
á rjól.

Gengið var 31. des. 1921: 100 kr. danskar =  100.00 kr. íslenskar
1 sterlingspd. =  26.00 — —

— — 1. jan . 1925: 100 kr. danskar =  104.40 — —
1 sterlingspd. =  28.00 — —

Aðaltegundin af vindlingum, sem seld er, er ný, E lephant, og ódýrari 
en helstu tegundir áður, 50 au. smásöluverð á 10 stk. pk., enda hefir Lands- 
verslunin náð  þ a r  sjerstökum  kjörum .

Skýrsla þessi sýnir nokkru  lægra sm ásöluverð á tóbaki yfirleitt nú  
heldur en er einkasalan tók til starfa, og m u n a r  sjerstaklega á reyktóbakinu. 
Þó hefði sm ásöluverðið átt að vera 5—10°/® hæ rra  nú  vegna óhagstæðs gengis 
íslensku krönunnar.



Verðsamanbnrður á nokkruiu tóbakstegunduiu lijer og erlendis 1. jan. 1925.
Einkasöluverð hjer. Smásöluverð erlendis.

Reyktóbak: Ivr. au. Kr. au
Marigold Flake lbs................ .. 11,50 16.80
Pinnace — ... . .. 11.50 16.80
W averley Mixt. — ... . .. 13.00 22.40
Glasgow — — ... . .. 13.00 •22.40
W estw ard  Ho — ... .. 10.50 19.60
R ichm ond M ixt.— ... . .. 10.50 27.07
Traveller B rand — ... . .. 14.00 23.33
Vindlingar:
T hree Castles 10 stk................ 0.77 . 0.93
Gold Flake — — ... . 0.66 0.70
Capstan —- — ... . 0.70 0.70
Em bassy  20 — ... . 1.90 3.50
Golden Floss 25 — ... . 2.00 3.50
Derby 25 — ... . 2.25 4.10
Vindlar:
Mexico per 100 stk............ .. 46.00 43.85
R om anos — — — ... . .. 43.00 43.85
Times — — — ... . .. 30.00 29.20
M unntóbak (m jótt) pr. kg. . .. 24.00 24.50

Smásöluverðið erlendis er svipað á vindlum  og m unntóbak i sem 
einkasöluverðið hjer, en á vindlingum, og sjerstaklega reyktóbaki, er það miklu 
hæ rra  erlendis. S am anburðurinn  á sm ásöluverðinu erlendis og hjer er þó 
auðvitað að miklu leyti kom inn  undir tóbakssköttunum  og to llunum  í ríkis- 
sjóð í hverju landi. Sje tekið tillit til þess, að tóbaksskattur er t. d. i Dan- 
m örku  miklu lægri á ódýrustu og m iðlungstegundunum  heldur en hjer á landi, 
k em u r  í ljós, að smásöluverðið hjer á landi er að öðru leyti töluvert lægra en 
í D anm örku.

Tollefttr l i t ið .
2. gr. frv. gerir ráð  fyrir auknu  tolleftirliti og breyttu  fyrirkomulagi 

frá því, sem verið hefir. Við þetta er í sjálfu sjer ekkert að athuga annað  en 
það, að allar líkur eru til, að þetta nýja fyrirkomulag reynist ó fram kvæ m an- 
legt. Áður hefir þótt nægja, að to llhe im tum enn öfluðu sjer áreiðanlegrar vitn- 
eskju um  þunga h innar tollskyldu vöru, en nú er gert ráð fyrir, að þeir hand- 
leiki hvern einstakan sm ábita og lími tollmerki eða n o k kurskonar  kvittun fyrir 
tollgreiðslu á hann. Vandkvæðin á þessu kom a fram á þann  hátt, að þótt 
hugsanlegt sje, að slíkt eftirlit yrði f ram kvæ m t i Reykjavík, þ a r  sem lögreglu- 
stjóri hefir talsvert aðstoðarlið, liggur það í augum  uppi, að í öðrum  lands- 
h lu tum , þar  sem að eins er einn m að u r  til tollgæslu, en fjöldi kaup túna  innan  
söm u sýslu, m un i sliku fyrirkomulagi illa verða við komið.



U m b ú ð irn a r  um  tóbakið frá ú tlöndum  m u n d u  þó valda m estum  vand- 
kvæðum  um  slíka tollheimtu. Sum t m unn tóbak  er í um búðalausum  sm ábit- 
um, sem svo er pakkað (oft um  100 stk.) í stærri um búðir. Mundi það geta 
valdið skem dum  á tóbakinu að raska h inum  ytri u m b ú ð u m  fyr en til sölu 
kæmi, enda m yndi þá to llhe im tum aður verða að pakka inn hverjum  sm ápakka 
og lím a síðan á hann  tollmerkið. A.U rjóltóbak, sem flyst til landsins, er í 25 
kg. strigapokum. Myndi því verða að skera s tr igaum búðirnar  u tan af tóbak- 
inu, líma á hvern  pakka og saum a síðan imi í um b ú ð irn a r  aftur, ef eigi á 
að geta orðið hætt við skem dum  á vörunni. Um vindla  er það að segja, að 
þar m yndi álímingin auðveldust, þó þyrfti tolleftirlitið að rífa opna um - 
búðakassana, skera siðan ulan af v ind lakössunum  blýlóðaðar b likkum búðir,  
sem oft eru  settar utan um vindlakassana til öryggis, og siðan kom a öllu í 
sam t lag aftur, eftir þvi sem hægt væri. R eyktóbak  m undi verða mjög erfitt 
að merkja, þó sjer í lagi pakkatóbak . N æ r þvi ætíð er því pakkað þannig, að 
margir sm ápakkar  eru í stærri p ö k k u m  (á 10—50 sm ápk.). Yrði því fyrst að 
rífa ytri um búðirnar ,  og síðan pakka  sm áp ö k k u n u m  inn aftur, í söm u um - 
búð ir  ef hægt væri, eða þá nýjar, sem tolleftirlitið yrði að láta af hendi, þvi 
k aupendur  tóbaksins m y n d u  ineð rjettu  þykjast eiga heimting á, að vö ru rn a r  
væru ekki skem dar  fyrir þeim. Um eina stærstu tóbakstegundina, vindlinga , 
m yndu  örðugleikarnir við to llm erk inguna þó verða mestir. Um alla vindlinga, 
sem flytjast hingað til lands, eru  u m b ú ð irn a r  þannig: Yst er ram ger já rnben t-  
u r  trjekassi, þar næst blýlóðað blikkhylki, og innan  und ir  þessum u m b ú ð u m  
er síðan sm áp ö k k u n u m  pakkað  sam an  (venjul. 50 sm ápk.)  i pappahylki,  sem 
p app írsum búð ir  eru svo vandlega lim dar u tan  um. Þar  sem nú tolleftirlitið 
m yndi nú  verða að m erkja hvern  sm ápakka, sjest best, hvílík vinna merkingin 
verður, þegar þess er gætt, að síðastliðið ár voru fluttir inn  9 milj. stk. vind- 
lingar, eða ca. 900 þús. pakkar.

Að þessu a thuguðu verður það augljóst, að það er útilokað, að að- 
ferðin, sem frv. gerir ráð  fyrir, verði viðhötð. Það gæti valdið sk em dum  á 
vörunni, bakað innflytjendum  mikil óþægindi og ríkissjóði svo m ik inn  kostn- 
að, að erfitt er að gera sjer grein fyrir, og ekki fjarstæða að álíta, að veru- 
legur hluti tollsins m undi ganga í eftirlitið, ef það ælti að verða i n o k k ru  lagi.

Tóbaksgæðiu.
Þegar málið var til u m ræ ð u  í Nd., var að minsta kosti e inn þm. að 

burðast við að blekkja áhey rendur  sína m eð þvi að staðhæfa, að vö rur einka- 
sö lunnar  væru lakari en áður  hefði átt sjer stað. Slík um m æ li, hvaðan sem 
þau  kom a, verða eigi annað  en m ark laust hjal, þegar þess er gætt, að versl- 
unin  hefir skift við öll hin helstu og viðu ikendustu  tóbaksvers lunarhús og 
verksmiðjur. Þess m á í þessu sam bandi geta, að m erk ir  ú tlendingar, sem at- 
hugað hafa birgðir einkasölunnar, hafa látið u n d ru n  sina í ljósi yfir fjöl- 
breytni tegunda og gæ ðum  þeirra, og haía talið e inkasöluna s tanda  að þvi 
leyti fram ar sam kynja  s to fnunum  erlendis. Gæði birgða þeirra, er k au p m en n  
áttu u m  það leyti, sem einkasalan tók til starfa, m u n u  líka síst styðja þá



ályktun, að vörugæðin hafi verið betri fyrir þ an n  tím a en siðar, eftir að 
einkasalan tók við.

Stefnumunur.
Eins og kunnugt er, hafa frá upphafi verið allskiftar skoðanir  um  það, 

hvort  islenska rikið ætti að fara að dæm i flestra an n ara  N orðurálfuþ jóða um  
að gera einkasölu á tóbaki einn af föstum tekjustofnum rikissjóðs.

Ihaldsflokkurinn annarsvegar virðist eigi geta kom ið auga á neitt ann- 
að fyrirkomulag en síhæ kkandi tolla á tóbaki eins og flestum öðrum  neyslu- 
vö rum  almennings.

H inn frjálslyndari hluti þingsins l í tu r hinsvegar svo á, að hagkvæm ara 
yrði að stefna að þvi að lækka heldur tollinn, en te lur tóbaksvörur sjerstak- 
lega vel fallnar til einkasölu. Með því vinst, að stöðugt m á hafa nákvæ m ar 
gætur á þvi, að ríkið fái sæmilegan arð  af þessari vöru, en að almenningi 
verði ekki iþyngt um  of m eð óhæfilegu verðlagi, þ. e. hám arksverð  í smásölu, 
sem tryggir hagsm uni ney tandans fullkomlega.

Að því a thuguðu, sem að fram an greinir, virðist ekki ólíklegt, að al- 
m enn ingur vakni til ihugunar u m  það, hvort hagkvæm ara m uni að gefa kaup- 
sýslustjettinni alveg lausan tau m in n  í þessu efni, eða hitt, að rikið gæti sinna 
hagsm una og almennings. Fari svo, m ót von, að fjárm ála- og m enningar- 
þroskinn reynist eigi á h æ rra  stigi en svo, að þjóðin vilji Iáta þelta veltast 
eftir því sem verkast vill, er ekki annað  við því að segja en að h ún  eigi ekki 
betra skilið he ldur en framvegis eins og áð u r  fyr að vera ofurseld klóm 
braskaranna.

Alþingi, 5. maí 1925.
Ingvar Pálm ason , Jónas Jónsson, 

fundaskr. frsm.


