
409. leindarállt

tim frumvarp til laga um verðtoll á nokkrum vörutegundum.

Prá fjárhagsnefnd.

Með frumvarpi þessu er að þvi leyti gengið inn á nýja braut, að i 
stað þess að áður hefir aðeins verið um bráðabirgðaráðstöfun að ræða, er 
hjer slept öllum tímaákvörðunum um gildi laganna. En jafnframt er tollurinn 
lækkaður.

Fjárhagsnefnd fellst á þessar ráðstafanir, en vill lækka tollinn dálitið 
meira, eða niður i 10°/». Á hinn bóginn ætlast bún ekki til, að tekjur þær, 
sem hann get'ur, rýrni, og leggur þvi til, að jafnframt verði niður feldar und- 
anþágur þær, sem veittar hafa verið frá verðtolli á nokkrum vefnaðarvöru- 
tegundum. Má svo lita á, að þegar verðtollurinn er kominn i 10#/o, verði 
hann ekki mjög tilfinnanlegur af hinum ódýrustu legundum. Er látið mjög 
mikið af þvi, hve þessar undantekningar geri framkvæmd laganna erfiða, enda 
er það augljóst og má vita, að töluvert af þvi, sem annars á að tollast, ftytst 
inn i landið tolllaust i skjóli þessara tegunda, bæði vegna örðugleika við toll- 
skoðun og fyrir mismunandi framkvæmd laganna að öðru leyti.

Þetta tvent, lækkun tollsins úr 127a°/o i 10°/° °g niðurfelling undan- 
þáganna, mun fara nærri um að mætast, svo að tekjur af tollinum verði 
jafnar eftir sem áður. Samkvæmt greinargerð stjórnarfrumvarpsins er tollur-
inn með 12V»°/o   836000 kr.
en með 10*/o.....................................................................................  669000 —

Mismunur 167000 kr.
En þá er miðað við annað verðlag en nú gildir. E f reiknað er eftir þeirri



reglu, sem böfð er i ástæðum stjórnarfrumvarpsins, að miða við gengi 1924— 
’25 og núverandi gengi, þá verða þessar uppbæðir:

með 12720/o ..................  643000 kr.
-  10#/ o ......................  517000 -

Mismunur 126000 kr.
Þetta tapast þá við lækkun tollsins, ef miðað er við óbreytt vörumagn 

og öðru smávegis slept, sem varla getur mikið ruglað.
Á móti kemur svo 10c/o af þeim vörum, sem áður voru undanþegnar. 
Eftir verslunarskýrslum 1923 sýnist innflutningur þessara vara bafa 

numið nálægt 1700000 krónum, en i þvi getur þó eittbvað verið, sem ekki 
er undanþegið, svo að varlegra er að miða við 172 miljón. Ef verð þessara vara 
er svo reiknað niður eftir sömu reglu, nær þessi innflutningur ekki alveg 
1200000 kr., og yrði þá tollurinn tæpar 120000 kr. Ef til vill er þetta þó 
fullbátt, því að í raun rjettri mætti reikna þetta verð ársins 1923 talsvert 
lengra niður. En á hinn bóginn má lika búast við, að bjer komi viðbót frá 
tveim hliðum, bæði af þeim vörum, sem nú nást undir toll, en áður sluppu 
vegna undanþáganna, og hinsvegar má gera ráð fyrir, að þegar einstakar teg- 
undir eru undanþegnar, þá flytjist talsvert meira af þeim blutfallslega en áður, 
og dragi það þannig úr tolli af öðrum skyldum tegundum. Þetta mundi aftur 
breytast, er öllu væri gert jafnhátt undir höfði. Ef ekki breyttist, þá yrði tollur 
af þessum tegundum sjálfum þvi meiri.

Aðrar breytingar eru i þvi fólgnar að undanþiggja enn fáeina smáa 
vöruflokka, sem sjálfsagt sýnist að undanþiggja, úr þvi að eftir þeim er tekið. 
Stærsti liðurinn er auðvitað skófatnaðurinn, en bann bafði aðeins fallið niður 
af vangá i prentun.

Samkvæmt framanskráðu leggur nefndin til, að frumvarpið verði sam- 
þykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

Við 1. gr. A. í stað »127»*/°® * niðurlagi fyrstu máisgreinar kemur: 10°/«.
B. Inn i staflið B kemur á rjettum stöðum eftir stafrófsröð: 

Myndamót. Nauðsynjar við listmálningu. Skólanauðsynjar. 
Viðhafnarlaus skófatnaður úr skinni og gúmmi.

C. Niðurlag stafliðs B, frá og með »Tvistdúkur«, fellur niður.

Alþingi, 23. april 1926.

Kl. Jónsson, Ásgeir Ásgeirsson. Magnús Jónsson, Jón A. Jónsson, 
form. frsm. fundaskrifari.

Halldór Stefánsson, Jakob Möller. Björn Lindal. 
með fyrirvara.


