
5. Frumvarp
til laga um verðtoll.

(Lagt fyrir Alþingi 1931).
1. gr. . 

Verðtoll skal greiða i ríkissjóð af vörum , sem fluttar eru  til landsins,
eftir þeim reglum, sem settar eru i lögum  þessum.

2. gr.
Verðtollinn innheim ta  sýslum enn  og bæjarfógetar, en i Reykjavík toll- 

stjóri. Pós tm enn  innhe im ta  verðtoll af þeim  vörum , sem  til landsins flytj- 
ast i pósti.

3. gr.
G jaldheim tum enn greiða verðtollinn i ríkissjóð eftir þeim reglum, sem 

gilda um  op inber reikningsskil, og f já rm álaráðherra  er heimilt að setja allar 
nauðsynlegar reglur til þess að tryggja rikissjóð.

4. gr.
Hver, sem fær vö ru r  frá ú tlöndum , er sky ldur til, áð u r  en vö ru rn ar  

eru afhentar honum , að sýna hlutaðeigandi g ja ldheim tum anni,  eða um boðs- 
m anni hans, re ikning yfir innkaupsverð  þeirra, k om inna  u m  borð  i skip, er 
flytja á v ö ru rn a r  hingað til lands, og er verðtollurinn  in n h e im tu r  eftir þeim 
reikningum.



Á innkaupsre ikn ingum  skulu skýrt og greinilega tilgreind nöfn vöru- 
tegunda þeirra, er hann  ræ ðir  um , og verðið á hverri einstakri vörutegund, 
bæði einingar og beildarverð. Svo skal og í þeim  greint i hverri m y n t  er 
reiknað. Allir töluliðir re ikn inganna skulu  lagðir s am an  og aða lupphæ ð þeirra 
skýrt tilgreind. B annað er m eð öllu að nota  á innkaupsre ikn ingum  verðskrár- 
n ú m e r  eða stafi i stað vöruheita. Innkaupsre ikn ingar skulu  einnig skýra greini- 
lega frá n ú m e rn m  og m erk ju m  á u m b ú ð u m  vö ru n n ar ,  svo og frá stykkjatölu 
h en n ar  og þunga, m eð og án  urabúða (b rú ttó  og nettó  þyngd).

Á innkaupsre ikn ingum  skal vera vottorð seljanda, und irr i tað  af honum  
sjálfum eða af e inhverjum  þeim, er sam k v æ m t lögum i landi seljanda hefir 
rétt til að rita firma bans, um  að stykki þau, er þar  e ru  talin, hafi ekki aðra r  
eða meiri v ö ru r  inni að halda en þær, sem re ikn ingurinn  hljóðar um , og að 
allar v ö ru r  á re ikn ingnum  séu ta ldar  m eð fullu þvi verði, sem kau p an d a  eða 
m ó ttakanda  her  að greiða fyrir þær. Sé téð vottorð ekki ritað á re ikninginn 
eða ef hann  fullnægir ekki öð ru m  fram angre indum  sk ilyrðum , va rðar  það 
innflytjanda allt að 1000 kr. sektum.

Auk innkaupsreikn ings ber  innflytjanda við greiðslu tollsins að sýna 
g ja ldbe im tum anni farmskirteini yfir vöruna  og sé á þvi greinilega skýrt frá 
vörutegund, stykkjatölu, m erk jum  og n ú m e ru m  stykkjanna.

N ú k em u r  það i Ijós, að innkaupsverð  á reikningi, sem fullnægir að 
formi til f ram angre indum  skilyrðum , er óeðhlega lágt, getur g ja ld h e im tu m að u r 
þá krafið innflytjanda u m  fyllri sannan ir  fyrir innkaupsverð inu , og fáist þær 
ekki, er g ja ldbe im tum ann i heimilt að m eta eða láta m eta  vö runa  til verðs 
með hliðsjón af a lm en n u  innkaupsverð i á sam skonar  vöru.

G ja ldheim tum enn geta og, hvenæ r sem þeim þykir þörf, rannsakað  
innfluttar vörur ,  og gengið þannig ú r  skugga um , að innkaupsre ikn ingar,  fa rm - 
skírteini og fa rm skrár  greini rétt frá innihaldi sendinganna.

S ýnishorn  og gjafir, sem enginn in n kaupsre ikn ingur  fylgir og enginn 
reikningur verður gefinn yfir, m e tu r  g ja id h e im tu m að u r eða læ tur  m eta til 
verðs, og re iknast verðto llurinn af því matsverði. Sömuleiðis er  g ja ldheim tu- 
m ann i beim ilt að m eta eða láta m eta  til verðs v ö ru r  þær, sem h an n  læ tur 
selja á uppboði fyrir tolli, þegar h an n  hefir ekki fengið fu llnægjandi skilriki 
um innkaupsverð  þeirra. K ostnaður af mati á vöru, sem seld er fyrir tolli, 
greiðist af uppboðsandvirð i vö runnar.

5. gr.
G ja ldheim tum aður, eða u m b o ð sm að u r  hans, kvittar fyrir greiðslu verð- 

tollsins m eð þvi að stim pla reikninga þá, er í 4. gr. getur, m eð m erk jum  þeim 
og á þann  bátt, sem  ræ ðir um  i lögum nr. 75, 27. jún i  1921. Ö n n u r  kvittun  
er ógild gagnvart rikissjóði. P ós tm enn  kvitta þó fyrir verðtolii með ír ím erk jum .

6. gr.
Verðtollurinn  er tvennskonar:

a. AUsherjar verðtollur, sem greiðist m eð sam a hun d rað sh lu ta  af öllum



vörum , hvort sem  þæ r að ö ð ru  leyti e ru  to llaðar eða ekki, n em a  sér- 
s takar  undan tekn ingar séu gerðar. 

b. Sérstakui* verðtollur, sem greiðist m eð m ism u n an d i  hundraðsh lu ta  af verði 
vöru, eftir flokkum þeim, sem taldir e ru  i lögum þessum.

7. gr.
V erðtollur sá, er ræ ð ir  um  i a-lið 6. gr., er 1 x/2 °/o. H ann  greiðist af 

öllum vörum , þ a r  m eð talin skip og bátar, er til landsins flytjast, nem a ís- 
lenzkum  vörum , sem  en d u rsen d ar  e ru  frá ú tlöndum , ef þæ r eru  endursendar 
óbreyttar i söm u  u m b ú ð u m  og þæ r voru  sendar héðan, og n o tu ð u m  um búð- 
um  u n d a n  is lenzkum  v örum , enda sé g ja ldheim tum anni,  þar  sem þæ r eru 
settar i land, afhent vottorð frá tollgæzlustöð, þ a r  sem  þæ r eru  fluttar i skip 
erlendis, um  að varan  sé íslenzk vara, eða u m b ú ð irn a r  séu u n d an  íslenzkum  
vörnm , sem kom ið  hafa héðan  til ú tlanda.

Venjulegur farangur fe rðam anna  telst ekki vara  í lögum þessum , og 
ekki he ldur he im ilism unir m anna , sem flytja vistferlum til landsins, né not- 
aðir m unir,  sem sendir  hafa verið til aðgerðar.

8. gr.
U ndanþegnar verðtolli þeim, er getur í b-lið 6. gr., eru  þæ r vörur, 

sem hér segir:
a. Aflvélar, að ra r  en i m ótorb jó l og m ótorvagna, til kökugerðar og brjóst- 

sykurgerðar og kvikm yndasýninga.
b. Áburðarolíur og áburðarfeiti.
c. Áburður, tilbúinn.
d. Benzín.
e. B runavarnatæ ki.
f. Girðingavir, girðiuganet, steypuvirnet, steypuvír og girðingastólpar og kengir.

g. Hurðir, gluggar og húsalistar.
h. Jarðyrkjuahöld .
i. Já rnp ípu r ,  d regnar og steyptar, og tengistykki á þær, og leirpipur. 
j. Korntegundir, fóðurm jöl og fóðurkökur.
k. L eður og skinn, sútað, nem a loðskinn.
1. L yf og lyfjavörur. 

m. Ofnar, eldavélar og m iðstöðvartæki, og h lu ta r  i þau. 
n. Pappi, pappir , umslög, bæ kur,  tím arit  og blöð.
o. Rúðugler.
p. S aum ur, h n o ð sau m u r  og skrúfnaglar. 
q. S ímavír og efni til simalagningar. 
r. Skip og bátar.
s. Sm iðajárn, g jarðajárn , þak járn , stál og blikk. 
t. Steinlím og kalk.
u. Steinolía. 
v. Trjáviður.
x. Veggfóður og veggplötur til bygginga, gólfplötur og þakhellur.



y. Veiðarfæri og veiðarfæraefni, n em a  til stangarveiði. 
z. Vörur, sem tollaðar eru  i sé rs tökum  tolllögum.

9. gr.
Verðtollur sá, sem  í 6. gr. b getur, er eins og hér  segir:

A. Með 3 0 #/o tollast eftirtaldar v ö ru r :
B lóm laukar. B réfsp jö ld . og m yndabæ kur.  Flugeldar. G im steinar og dem - 
antar. Glysvarningur, svo sem blómglös, b lóm vasar, borðflögg, g rím ur, 
grím ubúningar, ju r ta p o t ta r  ú r  bverskonar efni, ef þeir eru  eitthvað skreyttir, 
og að ra r  s likar vörur. GuII-, silfur-, p la tínu- og plettvörur. Jó la tré  og jóla- 
trésskraut. K ransar  og kransaefni. Lakkrís. Lakkskór, flosskór, flauelsskór 
og rósaskór (brokadeskór). Leikföng allskonar. Loðskinn  og loðskinna- 
fatnaður. M unnhörpur.  P lö n tu r  og blóm, lifandi, þ u rk u ð  og tilbúin. Silki- 
vefnaður, silkifatnaður, silkihattar og silkiskór. Skrau tvarn ingur,  svo sem  
m álverk, m yndir,  m yndasty ttu r,  sk rau tsm æ lk i (nips) og veggskildir, og 
að ra r  slikar vörur. Spil. Sólhlifar.

B. Með 20*/o tollast eftirtaldar v ö ru r :
Avaxtamauk. Ávextir og grænm eti, þurkað, saltað, niðursoðið  og syltað. 
Ggg, ný, n iðursoðin  og eggjaduft. Eldspitur. F iður, d ú n n  og d ý n u r  ú r  því 
efni. Fiskur, nýr, isvarinn, n iðursoðinn, h e r tu r  og saltur. Ger, gerdup t og 
gerefni allskonar. G ram m ófónar  og g ram m ófónplö tur ,  og tilheyrandi tæki. 
Göngustafir. H anskar, n em a  ú r  silki. H arm ón ikur .  Hár, alUkonar. Hár-, 
húð- og handsnyrtitæ ki og efni, sem no tuð  e ru  við slíkar snyrtingar, 
bárgreiður, hö fuðkam bar,  hárnálar, h a n d -  og raksápur .  H attar  (aðrir  en 
silkihattar) og húfur. H um ar,  k rabbar,  o s tru r  og að r ir  skelfiskar. Kex, 
k ö k u r  og brauð bverskonar. Kjöt og kjötmeti, nýtt, ísvarið, niðursoðið, 
saltað og hert. K rydd  og k ryddo líu r  allskonar. Legsteinar. L jósm ynda- 
áhöld  og efni til ljósm yndagerðar. Mótorhjól og reiðhjól. M y n d aram m ar 
(ú r  öðru  en gulli, silfri, p la tínu  og pletli). Postulíns-, leir-, gler-. kristal-, 
a lum in-, tin- og steinungsvörur. R akhnifar, rakvélar og rakvélablöð. Regn- 
hlifar. Speglar og spegilgler. T óbaksp ipur og tóbaksm unnstykk i.  Úr, úr-  
festar (ú r  öðru  en gulli, silfri og p la tínu) og k lukkur.  Veiðistengur og 
veiðarfæraefni til stangaveiða. Veggteppi, gólfteppi, teppadreglar og dyra-  
tjöld (ú r  öðru  en silki).

C. Með 10°/o tollast eftirtaldar v ö ru r :
Fatnaður,  a n n a r  en o líu fa tnaður og fatnaður, sem  fellur u n d ir  hæ rri verð- 
toll. Fólksflulningabifreiðar. Fægidupt, fægilögur, fægisápur og fægismyrsl. 
G arn  og tvinni, a llskonar. Gljávax (bon). Hnifar og hnifapör. Húsgögn 
allskonar, beil og i h lu lum . Kerti. Línsterkja. Mjólk og rjóm i allskonar. 
M jólkurdupt. Ostar. Reiðtýgi. Rótarávextir. Skotfæri, skotvopn. Skófatn- 
aður, a n n a r  en sá, er fellur u n d ir  hæ rri verðtoll. S kóáburðu r  og stigvéla- 
áburður.  Sm jör og smjörliki. Tólg. T ö sk u r  allskonar. Vefnaðarvörur, að ra r  
en segldúkur, fiskábreiður, umbúðastrigi, segl- og s tr igaborðar og vefnaðar- 
vörur, sem  falla und ir  hæ rri verðtoll. Veski allskonar.



D. Með 5 °/o tollast:
Allar vörur, sem ekki eru  undanþegnar þessum  tolli, né ta ldar i A.-C.-lið.

Verði ágreiningur um  flokkunina, fellir f já rm álaráðherra  um  það 
fu llnaðarúrskurð .

10. gr.
Af vörum  þeim, sem til landsins flyijast i póstbögglum, greiðist verð- 

to llu r eftir reglum  9. gr. E f  re ikn ingur fylgir ekki póstböggli, skal um  verð- 
m ætið fara eftir skýrslum  viðtakanda, ef póstþ jónn  te lur h an a  ekki tortryggi- 
lega, en  að ö ð ru m  kosti skal h an n  m eta  verðið.

Heimilt er p ó s tm ö n n u m  að opna böggulsendingar, sem sendar eru i 
pósti frá ú tlöndum , að v ið takanda ásjáandi eða u m b o ð sm an n i  hans, um  leið 
og þæ r eru afhentar, ef g runsam t þykir, að ekki sé ré tt  frá skýrt um  inni- 
ha ld  þeirra.

V erðtollinn greiðir v iðtakandi í f r im erk jum  u m  leið og h an n  tekur 
við bögglinum, og skal pósthúsið, sem afhendir  hann , lim a þau  á b an n  eða 
fylgibréfið og stim pla þau  á venjulegan hátt. P ó s tm að u r  skal gæta þess, að 
v iðtakandi taki frím erkin. Af póstbögglum, sem  endursend ir  eru  til ú tlanda, 
skal ekkert gjald greiða.

F já rm ála ráð h erra  er heimilt að setja nánari  reglur um  innhe im tu  
verðtolls af póstbögglum, ef þurfa þykir.

11. gr.
Verðtollinn skal greiða g ja ldhe im tum anni í því lögsagnarum dæm i, þar 

sem varan er flutt ú r  skipi, nem a hún  eigi sam kvæ m t farm skrá skipsins að 
halda áfram m eð sam a eða öðru  skipi til a n n a ra r  hafnar innanlands, og að 
þvi er lausakaupm enn  snertir, þ a r  sem  skipið á fyrst að sýna skipsskjöl sin 
eftir gildandi lögum.

12. gr.
H inar gjaldskvldu vö rur m á ekki byrja að flytja ú r  skipi fyrr en 

skipstjóri eða afgreiðslumaður hefír skilað g ja ldhe im tum anni eða um boðs- 
m ann i hans ö llum  skjölum , er sk ipsfarm inn  snerta, og látið fylgja skriflegt 
vottorð skipstjóra, að viðlögðum drengskap, um  það, að ekki séu í skipinu 
að ra r  eða meiri gjaldskyldar vö rur til þess staðar en þær, sem tilfærðar eru á 
farm skránni.

Sé afferming byrjuð  áð u r  en fullnægt er  fyrirm æ lum  þessarar greinar, 
verður skipstjóri sekur um  allt að 1000 kr.

13. gr.
E kki m á án  sam þykkis  g ja ldhe im tum anns  afhenda viðtakendum  gjald- 

skyldar v ö ru r  fyr en gjaldið er greitt. Brot gegn þessu fyrirmæli varðar sekt- 
um , allt að 1000 kr., á h en d u r  skipstjóra eða afgreiðslumanni skips, ef hann  
er þar  á s taðnum . Auk þess ber  skipstjóri eða afgreiðslum aður ábyrgð á 
greiðslu tollsins af h in u m  afhentu vö rum  á sam a hátt og segir um  viðtak- 
anda  i 17. gr. Hafí v ö ru rn a r  verið afhentar v ið takanda án  sam þykkis  gjald- 
he im tu m an n s  eða áð u r  en h an n  hefír fengið kvittun g ja ldhe im tum anns  fyrir



þvi, að gjaldið sé greitt, þá er viðtakandi skyldur til að skýra gjaldheim tu- 
m anni eða um boðsm anni hans frá þessu þegar i stað, eða i síðasta lagi innan  
þriggja Obga frá því er  hann  tók við v ö ru n u m , og greiði hann  þá gjaldið um  
leið, ef það er ekki þegar greitt. Verðto llurinn  fellur í gjalddaga, þegar skip 
það, er v ö ru rn a r  flýtur, hefir hafnað sig þar, sem gjaldið á að greiðast.

14. gr.
Lögreglustjórar (í Reykjavik tollstjóri) hafa vald til, hvenæ r sem vera 

skal, að heimta af hverjum  m anni i um dæ m i sínu, er  ás tæ ður þykja til 
að ætla, að fái gjaldskyldar vö ru r  frá ú tlöndum , skriflegt vottorð, að viðlögð- 
um  drengskap, um  hvort hann  bafi fengið þesskonar vörur, og ef svo er, þá 
hverjar og hve mikið af þeim og hvað þær hafi kostað.

Ef n o k k u r  tregðast við að gefa þau vottorð. sem ræ ðir um  í þessari 
grein, ma þvinga hann  til þess með dagsektum, allt að 60 kr. á dag, og m á 
g ja ld h e im tu m að u r ákveða sek tim ar  i bréfi til v iðtakanda.

15. gr.
F 'armskrá yfir allan farm skips skal frá hverju landi vera sam in  í 

minnst 2 sam ritum , og auk  þess sam hljóða ú tdræ ttir  ú r  fa rm skránni yfir 
vö ru r  þær, sem tara eiga á hverja einstaka höfn. Eitt eintak af aðalfarm skránni 
afhendist g ja ldheim tum anni í þeirri höfn, þar  sem skipíð hafnar sig fyrst, en 
hann  sendir það siðan fjárm alaráðuneytinu  með fyrstu ferð. u td ræ ttina  ú r  
aðallarm skránni skal afhenda g ja ldheim tum anni eða um boðsm aan i hans á 
þeirri höfn sem vöru rna r  eiga að affermast U tdrættir þessir skulu vera greini- 
lega skril'aðir svo auðvelt sé að lesa þá. k  þeim sé greinilega tilgreint stykkjatal, 
merki og n ú m e r  þeirra, sendandi og m óttakandi, heiti og þungi eða rú m m ál 
vörunnar,  svo og flutningsgjald. Vörusendingar skulu  á sk rám  og ú td rá ttum  
tilfærðar i óslitinni töluröð.

Það varðar skipstjóra sektum, allt að 1000 kr,, ef fa rm skrár  fylgja ekki 
skipi, sam dar  eins og bér er  mælt fyrir, eða ef vanræ kt er að afhenda þær 
g ja ldheim tum anni eða um boðsm ann i hans. Ef svo s tendur  á eða skrám  er 
áfátt, getur g ja ldheim tum aður og krafist þess, að skipstjóri eða afgreiðslum aður 
láti rita sk rá r  upp  svo þær fullnægi f ram angre indum  skilyrðum , og ef hann  
telur þess þörf, látið telja vö rur upp  ú r  sk ipinu á kostnað skipseiganda. Ann- 
ars m á g ja ldheim tum aður,  hvenæ r sem ho n u m  þykir þurfa, látið telja vö rur 
ú r  skipi, en ekki ber  skipseigandi þá kostnað við það, nem a skrár  reynist 
rangar við talninguna.

16. gr.
N ú ve rður m að u r  uppvís að því að hafa van ræ k t að skýra  gjald- 

he im tum anni,  áðu r  en lögm æ tur frestur er liðinn, frá verðtollsskyldum vör- 
um , er hann  hefir innflutt eða tekið við, eða hafa sagt rangt til um  slíkar 
vö ru r eða verð þeirra, án þess þó að yfirlýsingin sé gefin á þann  hátt, sem í 
155. gr. a lm ennra  hegningarlaga, 25. júní 1869, segir, og skal hann  þá sæta 
frá 50—3000 kr. sektum.

Nú hefir m að ar  ranglega gefið slika yfirlýsingu á þann  hátt, sem í 155.



gr. a lm en n ra  hegningarlaga greinir, eða á a n n an  sam svarandi hátt, og skal h an n  
þá sæta þeirri refsingu, sem í nefndii grein hegningarlaganna er ákveðin, þó 
þannig, að aldrei verði beitt vægari refsingu en 30 daga einföldu fangelsi eða 
lægri sek tum  en 200 kr.

Söm u refsingu og til er tekið í 2. málsgrein þessarar  gr. skal sá sæta, 
sem afbendir  til s t im p lunar  reikninga, sem hann  veit, að ekki sýna hið rétta 
verð vörunnar.

E n n fre m u r  skal ja fnan  au k  refsingar þrefaldur verðto llur af vörum , 
þegar rangt hefir verið sagt til um  m agn þeirra eða verð.

Auk þe irra r  refsingar, er í 1., 2. og 3. málsgr. segir, skal sá, er þrisvar 
befir gerst sek u r  um  þar nefnd brot, við 3. brot, ef m ik lar  sakir  eru, d æ m d u r  
til að hafa fyrirgert leyfi til verz lunar eða um boðssölu, ef hann  hefir slíkt 
leyfi.,Að l iðnum  5 á ru m  frá dóm suppsögn að telja getur h an n  þó fengið slíkt 
leyfi a ttur, enda hafi h an n  ekki á þeim tim a orðið sekur að nýju um  bro t 
gegn ákvæ ðum  þessara laga. Sá, er eigi hefir slík leyfi er h a n n  ve rður bro t-  
legur, getur ekki fengið þau fyrr en að sam a tím a liðnum .

17. gr.
H inar aðfluttu verðtollsskyldu v ö ru r  skulu  vera að veði fyrir tollinum 

og sektum , og hefir viðtakandi ekki rétt til að ráðstafa þeim fyrr en to llurinn  
er greiddur. V eðréttu rinn  helzt eins, þótt v ö ru rn a r  hafi verið afhentar  við- 
takanda. Séu ekki skil gerð sam k v æ m t lögum  þessum , hefir g ja ldhe im tum aður 
vald til að selja vörurnar ,  án  undangengins lögtaks eða fjárnáms, til Iúkningar 
tolli og sektum . Pað skal gera á uppboði, er boðað sé m eð viku fyrirvara, 
og m á  krefjast bo rgunar við hamarshögg. Nú næst ekki til vöru  þeirrar, er  
gjaldið átti af  að greiða, og m á þá, án  u n d an fa r in n a r  birtingar, gera lögtak 
fyrir verðtolli og sek tum  í ö ð ru m  eignum viðtakanda og selja hið lögtekna á 
sam a hátt og að fram an  greinir um  hina tollskyldu vöru.

18. gr.
Nú vill svo til, að verðtollsskyld vara ónýtist á leið hingað til lands, 

eða i uppskipun , og greiðist þá enginn tollur af henni. E f  vara  rý rn a r  i 
verði vegna sk em m d a  á leiðinni, greiðist to llu rinn  eftir þvi verðmæti, sem bún  
hefir þannig skem m d, eftir óvilhallra  m an n a  mati.

Pegar s jó skem m dar vö ru r  eru  seldar á uppboði, telst söluverðið sann- 
virði, og greiðist verðto llurinn af uppboðsandv irð inu  m eð forgangsrétti næst 
á eftir uppboðskostnaði.

19. gr.
N ú  er vara, sem  verðtollur hefir verið g re iddur af, flutt ú r  landinu  

aftur, og getur útflytjandi þá fengið hjá g ja ldheim tum anni skírteini þ a r  að 
lútandi. E f h an n  síðar skilar þvi skírteini aftur, með áritun  ú tlend rar  toll- 
s tjó rnar um  það, að vara sú, sem ræðir um  i skirteininu, sé þangað innflutt, 
þá skal endurgreiða h o n u m  tollinn. Þó er ekki skylt að endurgreiða tollinn, 
ef lengri tími en eitt ár  líður frá þvi að v a ran  hefir verið flutt hingað til 
lands þ a r  til h ú n  hefir verið flutt ú r  land inu  aftur.



20. gr.
Með mál ú t af b ro tum  gegn lögum þessum  skal farið sem a lm enn lög- 

reglumál. Þó sæta b ro t  gegn 2. og 3. málsgr. 16. gr. sakam álsm eðferð .
21. gr.

Sektir eftir lögum þessum  ren n a  i ríkissjóð.
22. gr.

Um leið og lög þessi öðlast gildi, eru ú r  gildi n u m in  þau  lög, sem 
hér segir:

Lög nr. 47, 15. jún i 1926, um  verðtoll á n o k k ru m  vörum .
Lög nr. 54, 15. jún í  1926, um  vörutoll.
Lög nr. 16, 31. m ai 1927, um  breyting á lögum nr. 54, 15. jú n i  1926, 

um  vörutoll.
Ákvæðin: »Efnivörur til framleiðslu in n len d ra r  to llvörugerðar skulu 

undanþegnar verðtollicc i 1. málsgr. 3. gr. laga nr. 50, 31. m aí 1927, um  gjald 
af inn lendum  to llvörutegundum .

Lög nr. 4, 3. apríl 1928, um  breyting á lögum nr. 54, 15. jún i 1926, 
u m  vörutoll, og

Lög nr. 5, 3. apríl 1928, u m  breyting á Iögum nr. 47, 15. jú n í  1926, 
um  verðtoll á n o k k ru m  vörum .

23. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. j a n ú a r  1932.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .
Eftir  beiðui f já rm á la ráð b e r ra  var  lagt fyrir  Alþingi 1930 f ru m v arp  til laga 

um  verðtoll (Alþtíð. 1930, A, þingskjal 66), ób rey tt  eins og það  v a r  afgreitt til 
r ik iss t jó rna r in na r  af meiri h lu ta  m ill iþ ing ane fnd a rin na r  i to lla- og ska t tam álu m . 
Fylgdu f ru m v a rp in u  í tarlegar a tbugasem dir ,  sem nefndin  hafði sam ið  við það. í 
a th ug asem d um  þessum  gerir nefndin grein fyrir, af h v að a  á s tæ ðum  h ú n  leggi til 
að kom ið  sé á verðtolli á öllum aðflu ttum  vö ru m  til landsins  í s tað  vöru to lls  
(þunga to lls )  þess og verðtolls, sem n ú  hvíl ir  á allflestum  innflu tfum  vö ru m  sam - 
kvæ m t gildandi lögum , öð ru m  en þeim, sem to llaðar  eru i sé rs tökum  tolllögum 
(m u n að a rv ö ru to l lu r) ,  en sá to llu r  gerir  nefndin ráð  fyrir  að ha ld i  sér áfram , þótt 
þæ r  v ö ru r  verði eftir ve rð to lls lagafrum vaip inu  ja fn fram t to l lað ar  m eð lágum  verð- 
tolli ( l 1/!0/.), sem hvílir  á ö l lum  aðflu ttnm  vö rum , au k  m u n aðarvö ru to l ls in s  og h ins  
sérstaklega verðtolls, sem f lokkaður  er eftir vö ru teg und um . í a th ug asem d un um  
gerir nefndin einnig ítarlega grein fyrir  þvl, h v e r ja r  tek ju r  megi væ nta  fyrir rikis- 
sjóð af verðtolli þeim, sem  f rum varp ið  gerir ráð  fyrir, byggða á útreikningi, m ið- 
u ð u m  við vö ru m ag n  og verðlag eftir innflu tn ingsskýrs lunum . þ e ssa r  a th ug asem d ir  
m ill iþ inganefndarinnar  eru p ren tað a r  með lagafrum varp i þessu sem fylgiskjal I.



F ram a n g re in t  f rum v arp  m il l iþ inganefndarinnar  v a r  við fyrstu u m ræ ð u  í neðri 
deild Alþingis vísað til nefndar,  en þ ingnefndin skilaði ekki áliti i m élinu . Með 
biéfi 17. m arz  f. á. beiddi f já rm á la ráð b e r ra  to lls t jó rann  i Reykjavik um  álit h an s  
u m  lagafrum varp ið  eins og það  þá la fyrir, og þá sérstaklega um  það a tr ið i,  hvort 
h an n  teldi mikil vandkvæ ði á in nh e im tu  verðtolls  eftir þvi. í  bréfi til fjarm ála- 
ráðberra ,  dags. 25. s. m., lét to llstjóri uppi álit sitt um  f rum varp ið ,  og er nefnt 
bréf  h a n s  p ren tað  með lag a frum varp i  þessu  sem fylgiskjal II. Petta b<éf tollstjóra 
afhenti f já rm á la rað h e r ra  svo m ill iþ inganefndinni, sem að Alþingi a fstöðnu tók 
ve ið to llsfrum varp  ð til n ý r ra r  yfirvegunar. Með bréfi, dags. 26. septbr. þ. á., til 
f já rm ála ráðuney tis ins  lét meiri h lu t i  m il l iþ inganefndarinnar  svo í Ijósi álit sitt nm 
nefnt álit og tillógur to lls t jórans, og fellst á það  i öllum  aða la tr iðu m . Þetta  bréf 
m ill iþ ing anefnd arin nar  er p ren tað  m eð lagafrum varpi þessu  sem fylgiskjal III.

í  lag afrum varp  það, sem bér  liggur fyrir, e ru  tek n a r  a l la r  þæ r  b rey t ingar  
á b in u  upphaflega frum v arp i,  sem to lls t jórinn i nefndu  bréfi s ínu  hefir lagt til 
að gerðar væru á þvi. E n  auk  þeirra  hefir raðuney tið  gert n o k k ra r  brey tingar  við 
f lokkunina í 8. gr. og 9. gr. f ium varps ins ,  sem flestar m iða að  þvf að gera inn-  
he im tun a  auðveldari,  með því að færa sam sk o n a r  vórur, sem ertitt er að sun du r-  
greina á in nk aupsre ik n in gu m , u n d ir  sam a verðtollsflokkk. E r  bér á eftir gerð 
grein fyrir  þessum  brey tingum  ráðuney tis in s  á 8, og 9. gr. f rum v arp s in s .  E n  hvorki 
þessar brey t ingar  né þæ r  brey tingar  á to llf lokkuninni i h in u  upphaflega frum - 
varpi m ill iþ inganefndarinnar , sem tek n a r  e ru  í lag a frum varp  þetta eftir ti llögum 
tolistjóra í f ram ann efn du  bréfi h a n s  (fylgiskjal II) , brey ta  svo n o k k ru  nem i h inn i 
fjárhagslegu n iðu rs töðu  f rum v arp s in s  fyrir r íkissjóð, þ a r  sem s u m a r  h æ k k a  en 
a ð ia r  læ kka  tollinn og ko m a  þannig  til að vega hver  að ra  upp, svo að h ina 
fjárhagslegu n iðu rs tö ðu  eftir ú t re ikn ingum  m ill iþ ing anefnd arin nar  m á telja h ina  
söm u eftir f rum v arp i  m ill iþ ing anefnd arin nar  og eftir lagafrum varp i þvi, sem  hér 
liggur fyrir.

Um brey tingar  ráðuney tis in s  á f lokkuninni i 8. og 9. gr. skal þetta 
tekið fram  :

U m  8. gr.
Stafl. b. O rð in :  »í tu n n u m  og d u n k u m «  hafa  verið feld n ið u r  vegna þess 

að alimikið af áb u rð a ro l iu m  er flutt inn  i glösum og s m á u m  blikk ilá tum , en það 
virðist eðlilegt, að a llar  ábu rð a ro l íu r  sæti sam a  tolli, þó tt  þ æ r  séu í m ism un and i  
um b úðu m . Við þen nan  staflið er bæ tt áburðarfeit i ,  og virðist það  eðlilegast, þ a r  
sem h ú n  er n o tu ð  i sam a tilgangi og nefndar  olíur, enda  er h ú n  to l lu ð  i sam a  
flokki og þær.

Stafl. f. Við þennan  lið í f ru m v arp in u  er bæ tt:  S teypuvír, sem einnig er 
n o ta ð u r  s tu nd um  til girðinga og i in n k au p i  e r  öltu  ód ý rar i  en a m e n n u r  girðingavir.

Auk þess er bæ tt við þen nan  lið g irð ingakengjum , en þeir e ru  oftast fluttir 
inn  m eð girð inganetum  og girð ingavir  og þá  ta ld ir  með í verði þe irra  á  in n -  
k an p s re ik n in gu num .

Stafl. j. Við þen nan  lið i f ru m v arp in u  er bæ tt :  F óðurm jö l og fóðu rkökur .  
H vað fóðurm jölið  snertir  v irð is t  eðldegt, að  það  sé allt to llað u n d i r  s am a  lið og 
ko rn vö ru r ,  þó  sum t a f  þvi ku nn i  að inn iha ld a  örlitið af öð ru m  efnum  en korni, 
svo sem beinam jöli, ka lk teg u n d u m  og steinefnum . Um  fó ð u rk ö k u rn a r  skal þess



getið, að efni þeirra eru mestmegnis korntegundir og eru þær stundum fluttar inn 
heilar, en þó oftast malaðar sem fóðurmjöl. Skyldleiki og notkun þessara vara 
mælir þvi sérstaklega með því, að þær séu allar tollaðar með sama tolli. Sam- 
kvæmt gildandi lögum er bæði fóðurmjöl og fóðurkökur tolIfrjálst.

Stafl. p. Við þenuan lið frumvarpsins er bæ tt:  Skrúfnaglar. Pessi viðbót 
er æskileg, vegna tollbeimtunnar til þess að forðast misskilning, því á innkaups- 
reikningum er þessi vara oft tilgreind undir nafninu saum ur eða tilsvarandi út- 
lendu orði, enda notuð i sama tilgangi.

Um 9. gr.
Stafl. A. Úr þessum lið frumvarpsins er fellt niður: »Ávextir syltaðir og 

ávaxtamauk«. Þessar vörnr virðast mjög bliðstæðar, ávöxtum, þurkuðum, söltuð- 
um og niðursoðnum, sem taldir eru upp i B-lið þessarar greinar, enda er þess- 
upi vörum oftast blandað saman á innkaupsreikningum og því örðugt að aðgreina 
þær i hvert skifti, nema með nákvæmri toliskoðun. Verð þeirra og notkun er 
auk þess mjög áþekkt. .

Einnig hefir úr þessum lið verið fellt n ið u r : »silkigarn«. Það virðist 
eðlilegast að það falli undir sama flokk og annað saumgarn, enda er því ætfð 
blandað saman við annað garn og tvinna á innkaupsreikningum. Auk þess skal 
þess getið, að mjög mikið af nefndum silkitvinna er ekki ú r  hreinu silki, heldur 
mikið blandaður ull og baðmull.

Stafl. B. 1 þennan lið frumvarpsins befir verið bætt: Ávextir syltaðir og 
ávaxtamauk, og visast hér með til þess, er áður hefir verið sagt um það í A-lið.

Auk þess befir verið bætt í þennan lið á eftir agrammófónar og grammó- 
fónplötur«: Og tilheyrandi tæki, þar eð eðlilegast er, að grammófónnálar og önnur 
tæki til grammófóna tollist eins, enda fylgist þetta oft að á innkaupsreikningum.

Ennfremur hefir verið hætt í þenna l ið : Veiðarfæraefni til stangaveiða, og 
virðist það sjalfsagt, þar eð veiðistengur eru tollaðar undir þessum lið, enda er 
slikt veiðarfæraefni all-dýrt i innkaupi og virðist því geta borið sama toll og 
sjálfar veiðistengurnar.

Stafl. C. í þennan lið frumvarpsins hefir verið b æ t t : Fólksflutningabif- 
reiðar. Þær bifreiðar eru nú tollaðar f 2. flokki gildandi vörutollslaga og sam- 
kvæmt gildandi verðtollslögum með lö°/o verðtolli þar að auki. Eftir frumvarpi 
milliþinganefndarinnar hefðu fólksflutningsbifreiðar jafnt og vörnflutningsbifreiðar 
fallið undir D-flokk frumvaipsins, eða samtals 6 l/a°/o verðtoll. Það virðist erfitt að 
færa ástæður fyrir svo mikilli tolllækkun á fólksflutningabifreiðum, þar sem mikið 
af þeim er notað til skemmtana og annara ekki eins mikilla nauðsynja eins og 
vöruflutningsbifreiðar, sem eru orðnar nú alveg nauðsynlegar fyrir atvinnuvegina i 
landinu. Viiðist því ekki rétt að láta þær hvorutveggju sæta sömu tollkjörum, og 
virðist það ekki of hart i farið að tolla fólksflutningabifreiðar i þessum flokki, eða 
samtals með l l 1/iu/o, þær fá þó þar með talsveiða tolllækkun frá því sem nú er.

Svo hefir í þennan lið frumvarpsins verið bætt: Garn og tvinni allskonar, 
en orðið: »Uliargarn« fellt burtu. Er það samkvæmt þvi sem sagt er um silki- 
garn undir A-lið bér á undan, og virðist i alla staði haganlegast og tryggast fyrir



to llhe im tnna , að jafn  h l ið s tæ ðar  v ö ru r  falli u n d i r  sam a  tolllið, og yrði með þvi 
móti kom ist  hjá  m isskilningi og óþæ g indum , sem  tollaðgreining kynn i að valda.

Loks hefir i þessum  lið f rum v arp s in s  o rð in :  »Geriisneytt og n iðursoðið«, 
á eftir m jó lk  og rjómi, verið felld b u r tu ,  en í stað þeirra  sett: allskonar, enda 
virðist það  v íð tæ kara  og haganlegra , þvi vel gæti svo farið, að nefndar  v ö ru r  yrðu 
fluttar inn  k æ ld a r  eða í öð ru  ásigkomulagi.

F y l e i s h i B l  I .

Athugasem dir 
milliþinganefndarinnar í tollti- og  skattamálum  
viö írumvarp til laga um vei*ötoll, sem la^t var

fyrir Alþingi 1930. •
Eftir  að aðflu tn ingsbann lögin  voru  s a m þ y k k t  (1909) var  lögleiddur al- 

m e n n u r  þyngdar to l lu r  (vö ru to l lu r )  á innflu t ta r  v ö ru r  (að  frá tö ldum  sérto lluðum  
vö ru m ),  til þess að afla tekna  i r ík issióð  i s tað  v infangatollsins. Kom vöru-  
to llu rinn  fyrst til in n h e im tu  1913 og nam  þá 300—400 þús. kr. Þegar vörutolls-  
lögin vo ru  sam þy kk t ,  va r  um  það deilt, hv o r t  lögleiða skyld i h e ld u r  þungatoll 
(vöru to ll inn)  eða verðtoll, en þyngdarlo llsstefnan va rð  i meiri h lu ta  á þ tng inu . 
Ágreiningurinn v a r  ekki svo mjög um  það, hv o r  aðferðin væri eðlilegri og rétt- 
lá tari ,  — þvi hefir a ldrei verið verulega m ótm æ lt,  að verð to llu r inn  væ ri það  — 
en aða lás tæ ð an  — og sú ástæða, sem m u n  hafa  valdið ú rs l i tu n u m  — , sem á 
móti ve rð to ll inum  v a r  færð, v a r  sú, að b ro tin  væri sú  leynd, sem k au p m en n
æ ttu  rétt  á og væri nauðsynleg t að hafa um  v iðsk iftasam bönd  sín og verðlag, ef 
þeir þyrftu  að leggja in nk aupsre ik n in ga  fyrir  to llhe im tum enn  rikissjóðs.

F ra m  til á rs ins  1924 stóð svo v ö ru to l lu r inn  einn í lögum, þó m eð ým s-
u m  brey tingum . F rá  5/'s 1918 v a r  h an n  tvöfa ldaður. í  ágúst 1919 var sa lt to llur-
inn  h æ k k a ð u r  up p  i 8 k ró n u r  á tonn  og 1919 var ko la to llu r inn  h æ k k a ð u r  upp 
í 10 k ró n u r  á tonn , en 1923 v a r  sa lt to l lu r inn  felldur ofan i 3 k ró n u r  og kola- 
to llu rinn  í 5 k ró n u r  á tonn.

Árið 1924 var  lögleiddur verðtollur  á ým su m  vö ru m  ofan á þungatoll-
inn  og hefir staðið svo siðan , með ým su m  brey tingum  að því er sner t ir  ein- 
s ta k a r  vöru tegundir .

Þ að  m u n  m ega til sann s  vegar færa, að þungato l lu r  og verðtollur  hvor 
u m  sig hafa ým sa galla, þótt sk ip ta r  séu sko ðan ir  um , hverj ir  séu mestir. E n  án 
tillits til þess, h v e ij i r  ag n ú a rn i r  séu stæ rstir , þá  er auðsæ tt ,  að m eð þvi að  hafa  
bæ ði þungatoll  og verðtoll , þá er ha ld ið  i galla hvorstveggja þessa skipu lags. Auk 
þess er to llák vö rð un  og to llheim ta m eð þessu fyrirkom ulagi óþarflega fyrirhafnar-  
söm , og ærið  óskýrt, hv ersu  h á r  to llu rinn  er á h in u m  ým su  vö ru m , þvi frekar, 
sem to llar  þessir hafa  verið, s íðan  þeir  vorn up p  teknir, s ifelldum brey tingum  
und iro rpn ir .

E f  á  þ að  er fallizt, að  óskipulegast og óhagfelldast að öllu leyti sé að



hafa almennan þnngatoll og verðtoll á sömu vörutegundum og þess vegna beri 
að halda sér til annarshvors eingöngu, þá vefst ekki i villu, að það muni vera 
verðtollur — m. a. af þvi, að svo háa upphæð, sem nú er heimt með þessum 
tollum báðum, myndi ókleift að heimta með viðunandi sanngirni um það, 
hvernig tollurinn legðist á, með þungatolli einum. Það orkar litt tvimælis, að 
verðtollurinn er eðlilegri og réttlátari, og þar sem aðalmótbáran gegn honum — 
leyndin á viðskiptasamböndnm og verðlagi — hefir nú  verið að engu höfð með 
ákvörðun þingisins 1924, án þess að komið hafi að þeirri sök, sem andmælendur 
hans hafa óttast, þá þykir nefndinni einsætt, að hverfa beri til verðtolls eingöngu.

Þótt að því verði horfið að heimta vörutollinn og verðtollinn saman- 
lagða með verðtolli einnm saraan, þá má haga álagningu tollsins á ýmsa vegu. 
Má búast við, að allir geti ekki orðið á eitl mál sáttir um, hvernig álagningu 
tollsins skuli hagað.

Vórutollurinn nam nál. 333000 króna að meðaltali fyrstu fimm árin, frá 
1913—1917. Svo lágri upphæð væri auðvelt að ná — sennilega ágreiningslitið — 
með verðtolli, og án þess að það þyrfti að snerta nokkuð verulega allan þorra 
almennings, með því að leggja hann á h inar óþarfari vörur aðeins.

Siðan verðtollnrinn var lögleiddur, hafa vörntollurinn og verðtollurinn 
samanlagðir numið nálega 3000000 króna að meðaltali. Og í fjárlögum næsta 
árs (1930) eru þeir áætlaðir 2850000 króna. Svo hárri upphæð er ekki hægt að 
ná nema með þvi móti, að tollurinn komi að allmiklu leyti niður á allan al- 
menning, og vex þar með vard inn  um það, hvar og hvernig hann  verði á lagður.

Síðastliðin 4 ár — 1925—1928 — hefir meðalinnflutningur erlendra vara 
verið rétt um 57 milj. króna að meðtöldu flutningsgjaldi til landsins. Af því eru 
sértollaðar vörur nál. 6 millj. króna, og flutningsgjóld til landsins mun mega 
telja nál. 5. milj. Eru þá eftir 46 miij., sem þyrfti að jafna verðtollinum á. Svarar 
það til 6—7°/o álagningar á þær vörur, en 5 —6°/0 á allar innfluttar vörur, til 
að ná áætluðum tolli 1930. Ganga má út frá því sem vísu, að hvorug þessi leið 
þyki fær.

Má þá enn benda á tvær leiðir sem einna líklegastar:
1. Að undanskilja verðtolli — auk sértollaðra vara — hinar brýnustu nauð- 

synjavörur, sem ekki er hægt að afla í landinu sjálfu (korntegundir, helztu 
vörur til framleiðslu til lands og sjávar og iðnaðar, byggingarefni, girð- 
ingarefni, vörur til simalagningar, bæknr o. fl.) og leggja svo verðtoll á það, 
sem þá er eftir, annaðhvort jafnt álag eða mismunandi, eftir nytsemi vör- 
unnar. Þær vörur — að meðtöldum sértolluðum vörum og frádrætti á flutn- 
ingsgjaldi —, sem samkvæmt framangreindu væru undanþegnar verötolli, munu 
nema 33—34 millj. kr. Eru þá eftir 13—14 mill., sein þyrfti að jafna verð- 
tollinum niður á, og næmi það sem jafnt hundraðsgjald 21—22°/o á inn- 
kaupsverð varanna.

2. Að leggja lágt hundraðsgjald, t. d. lV i°/o  á allar innfluttar vörur, að með- 
töldum sértolluðum vörum. Næmi það tæpum 800 þús. kr. Jafua svo við- 
bótinni, nál. 2200 þús. kr., á þær fyrtöldu 13—14 milj., annaðhvort sem 
jöfnu eða mismunandi álagi. Næmi það sem jafnt álag nál. 15°/°.



Af þessum  tveim leiðum virðist sön nu  næ r  að velja þá  síðari. Aðal-  
ás tæ ður fyrir því e ru  þessar:

1. Að þá  væri skylt að ko m a  m eð alla in n k au p s -  og farm gja ldsre ikn inga  til 
s t im p lunar ,  en með þvi m óti væri n o k k u r  trygging fyrir  því, að ekki væri
hægt að draga  u n d a n  tolli to llskyldar vörur.

2. T o l lu r in n  dreifðist þá  á sem flestar h en du r .  E n  þ að  verður  að teljast rétt- 
m æ tt og eðlilegt, þegar um  svo h á a n  toll er að ræða, að sem flestir leggi 
þ a r  f ram  n o k k u rn  skerf.

3. Að þá  v e rð u r  auð ve lda ra  að ko m a  n ið u r  ef t irs töðvunum  á þ an n  tiltölulega 
litla h lu ta  innflntningsins, sem  au k a to llu r in n  væri lagður  á.

4. Það gæfi nokkra festu um upphæð tollsins, að hafa lágt innflutningsgjald á 
allar innfluttar vörur, fram yfir það, sem ella væri.

Þetta  lága innflutningsg jald  væri m jög sam bæ rileg t við útflutn ingsgjaldið,
en kæ m i þó n ið u r  bæði á fram le iðendum  og ney tendum , þ a r  sem útflutnings-
gjaldið hvil ir  eingöngu á fram le iðendum .

E ftir  er þá  að álíta, hv o r t  h e ld u r  sky ld i hafa v iðbótar to ll inn  jafnt
h u n d rað sá la g  eða m ishátt .

Með þvi að hafa jafnt h u n d rað sá la g  m æ lir  e inkum  það, að to llákvörðun  
væri þann ig  langeinföldust og fy r i rh a fn a rm in ns t .

Með h in u  aftur, að flokka v ö ru rn a r  og hafa  m ishá t t  álag, m æ lir  það, að 
þ æ r  vörur, sem v iðbó tar to llu rinn  félli á, eru mjög m isþa rfa r ;  s u m a r  n æ r  eins 
nauðsynlegar  og þ æ r  vö ru r,  sem k æ m u  u n d i r  innflutningsgjald ið aðeins, að ra r  
m ið u r  þarfar,  eða hæ gt að afla þe irra  in nan land s ,  og s u m a r  lítt þa rfa r  eða með 
öllu óþarfar.  — M unu þessar á s tæ ður  vega meira.

T il lögur frum v. eru byggðar á þessari s íðastnefndu  ti lhögun, þanníg , að 
to llu rinn  fellur eðlilegar og sa n n g ja rn a r  á eftir ny tsem i og n au ð sy n  v a ran n a  og 
einnig, að því er ætla m á, eftir gjaldþoli kau pen da  en nú  er.

E ftir  f lokkun þeirri. sem gerð er á innflu tn ingsvörunum  í frv. (8. og 9. gr.).
m iðað  við vö rum agn  og verðlag eftir innflu tn ingsskýrs lunum  1926 og með áæ tluð-
um  frádræ tti  ty rir  flutningsgjaldi, m y n d u  v ö ru rn a r  sk ip tas t  að verði sem næ st 
því, sem hér  s e g i r :

V örur ta ld a r  í 8. gr. ... 29 milj. kr.
A. fl. 9. g r ...................  1 — —

D. — — — .................11 — — 52 milj. kr.
S am kvæ m t þessu m yndu þá  to llák varðan ir  frv. gefa tek ju r  sem hér segir:

1 ®/o af kr. 52 m illj.................  kr. 780 þús.
30 — — — 1 —    — 300 —
20 — — — 3 —   — 600 —
10 — — — 8 —   — 800 —

5 — — — 11 — ...  . .. — 550 —
Sam tals  kr. 3uoU þus.



Flokkunin og tollálagið er miðað við það, að verðtollurinn gefi álfka 
tekjur og vörutollurinn og verðtollurinn gefa nú. Með vaxandi innflutningi vegna 
fólksfjölgunar vex hann af sjálfu sér. Nefndin ætlar, að tekjur ríkissjóðs eftir 
frumv. muni reynast jafnari og ekki minni en eftir gildandi lögum um vörutoll 
og verðtoll. — Þyki fært að leggjast léttara eða þyngra á þennan tekjustofn, þá 
er það auðvelt eltir formi frumvarpsins.

Um einstakar gr. frumv. þykir rétt að taka það fram, sem hér segir:
Um 1.—3. gr.

Þessar gr. þykja ekki gefa tilefni til athugasemda.
Um 4. gr.

Þessi gr. er i samræmi við upphaf hinna gildandi verðtollslaga, og er 
því engin ástæða til að skýra hana.

Um 5. gr.
Hér er sagt fyrir nm, hvernig greiðslu verðtollsins er háttað og hvernig

fyrir hann er kvittað. Með þvi að afhending stimpilmerkja fyrir tollinum er aðal-
tryggingin fyrir þvi, að tollurinn komi i rikissjóð, þykir rétt, að aðrar kvittanir 
séu ógildar. Með þvi er toilgreiðendum skapað svo mikið aðhald um að krefjast 
stimpilmerkja, er limd séu á reikninginn, að ekki sýnist það betnr geit á 
annan  hátt.

Um 6. gr.
Hér er gert ráð fyrir tvennskonar vörutolli. Af ákvæðum þessarar gr.

leiðir, að reikningar yfir allar vörur, svo að segja, eiga að afhendast til verðtolls-
stimplunar. í þessu er fólgin nokkur trygging fyrir, að vörur sleppi ekki við 
lögákveðið gjald.

Um 7. gr.
Vegna h innar miklu tekjuþarfar rikissjóðs befir ekki þótt fært að undan- 

skilja þessu lága innflutningsgjaldi neina útlenda vöru, sem til landsins fiytzt. 
Gjald þetta er jafnhátt úlflutningsgjaldinu af islenzkum afurðum, og er tæpast að 
undra, þótt vér gerum ekki útlendum vörum hærra undir höfði en eigin fram- 
leiðsluvörum vorum, sem eru hyrningarsteinn framfara og menningar í landinu.

Um 8. gr.
1 þessari grein eru taldar þær vörur, sem tilætlunin er að undanskilja 

öðrum verðtolli en Vjt°/o, en auðvitað er að ýmsu leyti álitamál, hverjar vörur 
skuli taka hér með og hverjum sleppa. Mun þar og sitt sýnast hverjum og ekki 
ástæða til að ræða frekar um það hér.

Um 9. gr.
Hér eru taldir tollflokkar hins hærra verðtolls, og þótti ekki fært að hafa 

þá færri en 4. Þessi gr. er vitanlega þungamiðja frv., og má ganga út frá þvi sem 
gefnu, að mikill ágreiningur verði nm hana, enda ekki ósennilegt, að engir 2 
menn mundu flokka nákvæmlega á sama hátt. En þegar gera á slika flokkun



sem bér er um að ræða, verðnr að hafa tekjuþörf ríkisins i hnga. Rfkissjóðnr
þarf í stað núverandi verðtolls og vörutolls að fá tekjnstofn, sem gefnr sem næst
3 milj. kr. á ári, og við það er flokkunin miðuð sérstaklega. Ennfremnr verðnr 
að taka tillit til, að tolleftirlitið hér á landi hlýtur að vera litið á ýmsum stöðum. 
Þess vegna er ekki unnt að fylgja i flokkuninni itrasta réttlæti, og kennir þess 
nokkuð i flokknninni, og er ómögulegt eins og nú er að komast hjá þessn með 
kleifum kostnaði. Þá má og um það deila, hvort nöfn varanna og framsetning 
flokkunarinnar sé heppilega og greinilega framsett, eða sundurliðun nóg.

Einu nefndarmanna (HG) er óbundinn um flokkunina og tollinn eftir
8. og 9. gr., og mnn hann  gera grein fyrir tillögum sínum sérstaklega, Um hina 
nefndarmennina er þess að geta, að hvorugur þeirra m nn gera smærri breytingar 
að ágreiningsefni, enda ern þeir og óbundnir nm einstaka liði.

Um 10. gr.
Innihald þessarar greinar er að mestu tekið úr 7. gr. gildaudi verðtolls-

laga og 2. gr. gildandi vörntollslaga. Að öðru leyti er tæpast ástæða til skýringa.

Um 11. gr.
Þessi gr. er að efni til eins og fyrri hluti 4. gr. vörutollslaganna, en síðari 

hluta greinarinnar þykir ekki ástæða til að taka hér upp, því að um greiðslu 
tollsins hlýtnr að fara eftir venjulegum viðskiptareglum.

Um 12. gr.
H ér er að nuiklu leyti tekin u p p  5. gr. vöru to lls laganna, en b rey tingar  

þæ r, sem á ern gerðar, sýnast  ekki þ a rfnas t  skýringa.

Um 13. gr.
v Þessi gr. er mjög i samræmi við 6. gr. vörntollslaganna, og hefir þótt 

rétt að taka hana upp sem öryggisráðstöfun, jafnvel þótt vitað sé, að óvíðast sé 
bókstaflega eftir henni farið.

Um 14. gr.
E r að innihaldi mjög svipuð 7. gr. vörutollslaganna, og þær breytingar, 

sem á ern gerðar, þarfnast ekki skýringa.

Um 15. gr.
Það er álitamál, hvort ekki mætti hætta að krefja um farmskrár, þegar 

vörutolluiinn fellnr niður, en þó þykir ekki rétt að hverfa að því ráði, þvi að 
ekki er unnt að neita því, að skrár þessar gefa gjaldheimtumönnum ýmsar upp- 
lýsingar, sem geta verið þeim til leiðbeiningar um innheimtu verðtollsins. 8. gr. 
vörutollslaganna er þvi tekin hér upp, en með allmikium breytingum, sem ekki 
er ástæða til að ræða frekar.



Um 16. gr.
Þessi gr. er mjög í samræmi við 8. gr. vörntollslaganna, en 3. málsgr. 

er þó ný, en hún virðist svo sjálfsögð, að nm hana þarf tæpast að ræða.
Um 17. gr.

Hún svarar til 10. gr. vörutollslaganna, og ern skýringar óþarfar.
Um 18. gr.

Til hliðsjónar við samning þessarar gr. hefir 11. gr. vörutollslaganna 
verið höfð, en ákvæði þessarar gr. eru svo skýr, að tæpast þarf að útlista 
hana nánar.

Um 19. gr.
Hún er í samræmi við innihald 12. gr. vörutollslaganna.

Um 20. gr.
E r að efni til eins og 13. gr. vörutollslaganna, þó með þeirri breytingu, 

sem ieiðir af hinni nýjn málsgr. í 16. gr.
Um 21. gr.

Það þykir sjálfsagt, að allar sektir ettir lögum þessnm renni í ríkissjóð.
Um 22- gr. '

Hér ern talin iög þan, sem ætlazt er tll, að falli úr gildi, ef frv. þetta 
verðnr að lögum.

Um 23. gr.
Þarfnast engra skýringa.

F.vlffiskjal II.

TOLLSTJÓRINN í REYKJAVÍK 
Reykjavík, 25. marz 1930.

Ja fn fram t þvi að  senda  m ér  h já lag t f ru m v arp  til laga um  verðtoll, þskj. 
66, hafið þér, hæ stv ir t i  ráð h e r ra ,  beiðst i bréfi 17. þ. m. álits m ins  um  f rum varp ið ,  
og þá  sérstaklega um  það  atriði, hv o r t  ég telji m ikil van dk væ ð i á in n h e im tu  
verðtollsins, að því leyti, að innfiy tjendum  tæ kist að ko m a  vö ru m  ú r  h æ rr i  toll- 
flokki u n d i r  lægri flokk.

Út a f  þessu  leyfi ég m ér hér  með, a llra  virðingarfyllst, að lá ta  y ð u r  í té 
eftirfarandi álit um  þetta  efni.

É g  skal  þ á  fyrst vikja að þeirri sérstaklegu sp u rn in g u  y ð a r:



I .  U m  h æ t t u n a  á t o l l s v i k u m .
Um þetta hafa verið misjafnar skoðanir eins og bent er á i athugasemd- 

unum við frumvarpið. En hinar mismunandi skoðanir á þvi hafa fremur verið 
byggðar á þvi hvað menn hafa imyndað sér í þvi efni, en á þeirri reynslu, sem 
þegar hefir íengist hér við framkvæmd verðlollslega þeirra, sem hafa gilt hér 
undanfarin ár.

Með lögum nr. 2 frá 15. marz 1920, um viðauka við lög nr. 12, 12. 
égúst 1918 um stimpilgjald, var lögleiddur bér almennur verðtollur, sem sé á 
innkaupsreikninga yfir allar vörur, sem fluttust bingað frá útlöndum, bæði þeim, 
sem verðtollur og tollur (munaðarvórutollur) hvildu á samkvæmt tolllögunum 
frá 1911 og vörutollslögunum frá 1912. Var verðtollur þessi þvi víðtækari en 
frumvarpið, sem bér liggur fyrir, gerir ráð fyrir. 1 lögum þessum voru tveir toll- 
flokkar, 15 °/o af leikfóngum og munum, sem notaðir eru einungis til skrauts, en 
l°/o af öllum öðrum innfluttum vörum. Lög þessi voru i gildi og framkvæmd 
frá 15. marz 1920 tii 31. desember 1921.

Með lögum nr. 3 frá 1. april 1924, um bráðabirgðaverðtoll á nokkrum 
vörutegundum, var aftur lögleiddur verðtollur. Var lagður 2((°/o verðtollur á 
innkaupsreikninga yfir allar vörur, sem ræðir um i 3., 6 og 7. flokki vörutolls- 
laganna, og aö auki fólksflutningabifreiðar, tilbúnar hu ið ir  og glugga. Nokkrar 
vörur úr netndum þremur vörutollsflokkum voru taldar upp í lögunum og und- 
anþegnar verðtolli, voru það aðallega nauðsynleg tæki tii fiskveiða og landbún- 
aðar og einstaka annarar atvinnu, byggingavörur nokkrar, lyljavörur og nokkrar 
almennast notaðar innfluttar matvörur. Þessum lögum var svo breytt með lógum 
nr. 8 frá 27. maí 1925, og voru þar lögleiddir þrír  verðtollsflokkar, 30 °/o, 20 °/o 
og 10°/° “ m tímabílið frá 1. júnf 1925 til 28. febrúar 1926, 20®/o, 15°/o, og 5°/o 
frá 1. marz til 31. desbr. 1926. Svo komu næst lög nr. 47, 15. júni 1926, um 
verðtoll á nokkrum  vörum, og öðluðust þau lög gildi 1. janúar 1927 og voru þar 
lögleiddir aftur tveir tollflokkar, 20°/o og 10°/o, og vörurnai nákvæmar uþp- 
taldar og sundurliðaðar i hvorum flokknum fyrir sig. Var þeim lögum þvi næst 
breytt með lögum nr. 5, 3. apríl 1928 þannig, að verðtollurinn var hækkaður 
upp í 30°/o og 15°/0. og gilda þau lög til ársloka 1930.

Samkvæmt þessu hafa almenn verðtollslög gilt hér á landi frá 15. marz 
1920 til ársloka 1921, og lög um  verðtoll á allflestum innfluttum vörum frá 1. 
april 1924 til þessa dags. Ætti þvi að vera þegar fengin næg reynsla fyrir því, 
hvort meiii vandkvæði væru bér á innheimtu verðtolls en vörutolls eftir þunga, 
og í þvi sérstaklega, hvert innflytjendum takist fremur að koma vörnm úr hærri 
tollflokk undir lægii eftir verðtollslögum en vörutollslögum. Skal nú að því vikið.

Siðan fyrst var lögleiddur bér á landi tollur á innfluttum vörum með 
tilskipun 26. febr. 1872, um giald af brennivíni og öðrum áfengum drykkjum, 
hefir toltheimtan aðallega verið byggð á farmskrá eða vöruskrá, sem hér gildandi 
lög hafa gert skipum, sem hingað sigla, skylt að hafa meðferðis, svo og hinni 
sérstóku dönsku tollskrá, sem danskir tollgæzlumenn hafa samið frá þvi fyrsta 
yfir h inar fornu tollvörur, sem fiuttar hafa verið hingað úr dönsku tollsvæði.



Eftir að tollvörnr þessar bafa með sfðari löggjöf bér verið sundurgreindar meira 
og við þær bætt, hafa þessar sérstaklega skrár minni þýðinga en áðar 
við innheimtu tolls af þessum vörum, enda fást þessar skrár ekki annarsstaðar 
að en frá Danmörku. Aðal-grnndvóllurinn fyrir tollheimtunni hér á þungatolli 
nú, sérstaklega þar sem ekki er sérstók tollgæzia, eru þvi farmskrár skipanna. 
Trygging fyrir þvi, að farm skrárnar séu réttar, hvað vörutegund, vörumagn og 
þunga snertir, mun talið aðaliega liggja i því, að skipseigandi eða afgreiðslu- 
m aður gæti þess til að fá rétt flutningsgjald af vörunni. Þvi tollmenn þar, er 
varan er flutt út, m a n a  sjaldnast hafa neinna tolishagsmuna að gæta nm út- 
flctningsvörur frá sínu landi. Meðgn allur þorri vara var í sama vörntolhflokki, 
og i hinum flokkunum voru fáar auðþekkjanlegar vörutegundir, og tollurinn mjög 
lágur, gátu farm skrárnar út af fyrir sig veiið þolaniegur grundvóllur yfirleitt, en 
svo var það eftir hinum npprunalegu vörutollsiögum frá 1912. Eftir það hefir 
vörutollslögunum hvað eftir annað veiið breytt i þá átt, að bæði hefir flokkunum 
verið fjölgað, en sérstaklega hefir verið bætt miklum fjölda vörutegunda i hvern 
flokk fyrir sig, og tollurinn verið hækkaður mjög mikið og gerður mjög mikill 
m unur á tollfjárbæðum hvers flokks fyrir sig. Nú eru iðulega vörur úr ýmsnm 
tollflokkum i sömu sendingunni með einnm þnnga á allri sendingunni á farm- 
skránni, og er þá ekki eftir farmskránni eða farmskfrteini, sem venjulega ern og 
eiga að vera samhljóða, einum saman hægt að ákveða tollinn, heldur verður að 
gera það með samanburði við innkaupsreikniuga, sem nú er skylt að sýna eftir 
ákvæðum verðtollslaganna, með rannsókn á sendingunni og sundurvigt, sbr. 
ákvæðin i 7. flokki, 1. gr. laga nr. 54, 15. júnf 1926. Það er anðsætt, að bér er 
opinn vegur fyrir innflytianda, sér i lagi er bann er i samvinnu við sendanda, 
að koma vörum úr hærra vörutollsflokki i lægri vörutollsflokk, með því að rita 
farmskfrteinin ónákvæmt, en eflir þeim er svo farmskráin samin. En til þess að 
koma hinu sama fram við verðtoll, verður sendandi að falsa innkaupsreikninginn, 
og á hann meira á bætta f því, bæði að þvf er greiðsln á reikningnum og annað 
snertir. Hér i bænum, þar sem allnákvæmt tolleftirlit befir verið á siðastliðnum 
árum, hefir mjög lítið borið á þvf, að menn hafi ætlað að leitast við að gera 
þetta, og er mér nær að halda að skyldan til að sýna innkaupsreikninga og að 
kröfn um það befir verið framfylgt, hafi átt sinn góða þátt i þvi. Og reynslan 
hefir verið sú, að þar sem farmskrá eða farmskirteini hefir verið áfátt, þar hafa 
innkaupsreikningarnir reynst réttari við rannsókn.

Nú hefir, eins og áður segir, verðtollur verið innheimtur hér á landi af aðflutt- 
um vörum, mestan hlutan af undanförnum tiu árum, og hefir ekki borið á þvi bér i 
bænum, þar sem tollgæzla hefir verið aukin smátt og smátt á þvi tfmabili, að 
raenn hafi fremur leitast við að svikja þann toll en vörutollinn. Á þvi tímabili 
hafa, sumpart með reglum útgefnum af ráðuneytinu og sumpart við aðferð þá, 
sem notuð hefir verið við tollgæzluna og tollheimtuna í anda tolllöggjafarinnar, 
og sem sjálfsögð skilyrði fyrir henni, myndast ákveðnar reglur fyrir formi, og 
innihaldi innkaupsreikninga og samræmi þeirra við farmskírteini og farmskrár. 
Og þessar reglur hafa breiðst út um landið með tollgazlumönnum þeim, sem 
landsstjórnin hin síðustu ár hefir látið i té til aðstoðar gjaldheimtumönnunum út 
um land, er mest er um að vera með margvislegan innflutning og til margra



móttakenda, en allir þessir menn hafa áður en þeir tókn til starfa verið hér við 
tollgæsluna, lengri eða skemmri tíma, áður en þeir tóku við starfi sinu. Þessar 
reglur, sem þörfin og framkvæmd verðtollslaga hefur skapað, finnst mér sjálf- 
sagt og nauðsynlegt að færa saman i sjálft lagafrumvarpið, sem hér liggur fyrir, 
til fyllingar og skýringar þeim ákvæðum, er i þvi standa i sama tilgangi, og skal 
ég leyfa mér að víkja að því síðar undir sérstökum lið i þessu biéfi.

Með hliðsjón af þvi, sem tekið er fram hér á undan, vil ég þá láta það 
álit í Ijósi, að ekki sé nú hér á landi meiri hætta á tollsvikum á verðtolli heldur 
en á vörutolli, eins og tollálagningin er nú orðin i framkvæmd samkvæmt gild- 
andi löggjöf um þessa tolla hvorutveggju.

þessu næst skal ég snúa mér að þeim ákvæðum fyrirliggjandi lagafrum- 
varps, sem miða að þvi að tryggja innheimtuna og gera gjaldheimtumönnum 
mögulegt og heimilt bæði að framkvæma það og krefjast þess, sem tryggir það, að toll- 
urinn fáist greiddur, og að gera þær kröfur um ionheimtuskilriki að formi og 
efni, að tollurinn geti orðið rétt ákveðinn. í  frumvarpinu eins og það liggur fyrir 
eru aðallega aðeins hin eldri ákvæði úr  tolllögunum og vörutollslögunum um þetta 
efni, en hin nýjy ákvæði, sem framkvæmd verðtoílslaganna hafa haft i för með 
sér, ekki tekin þar upp, en réttast er og hentugast að hafa þau ákvæði öll i sjálf- 
um lögunum, og hefðu þau eflaust verið sett þar frá byrjun, hefði mönnum verið 
fyrirfram ljóst hvað með þurfti.

Ég tek þá hverja grein frumvarpsins fyrir sig hér á eftir og get þess, 
hverju þurfi við þær að bæta i nefndum tilgangi:

I I .  Á k v æ ð i  t i l  t r y g g i n g a r  i n n h e i m  t u n n i :
(Hér á eftir er breyting eða viðauki við fruravarpið prentað með skáletri).

4; gr.
Ég legg til að greinin orðist svo:
Hver, sem fær vörur frá útlöndum, er skyldur til, áður en vörurnar eru

afhentar honum, að sýna hlutaðeigandi gjaldheimtumanni, eða umboðsmanni hans, 
reikning yfir innkaupsverð þeirra, kominna um borð í skip, er flytja vörurnar 
hingað til lands, og er verðtollurinn innheimtur eftir þeim reikningum.

A innkaupsreikningum skulu skýrt og greinilega tilgreind nöfn vörutegunda 
þeirra, sem hann rœðir nm, og oerðið á hoerri einstakri oörutegund, bœði einingar
og heildar oerð. Soo skal og í þeint greint í hoerri mgnt er reiknað. Allir töluliðir
reikninganna skulu lagðir saman og aðalupphœð þeirra skgrt tilgreind. Bannað er 
með ölln að nota á innkaupsreikningum oerðskrárnúmer eða stafi i stað oöruheila. 
Innkanpsreikningar skulu einnig skgra greinilega frá númerum og merkjum á um- 
búðum oörunnar, soo og frá stgkkjatölu hennar og þunga brúttó og neitó (með 
og án umbúða).

A  innkaupsreikningum skal oera oottorð seljanda, undirritað af honum sjáif- 
um eða af einhoerjum þeim, er samkoæmi lögum i landi seljanda hefir rctt til að



rita firma hans, am að stgkki þaa, er þar era laiin, hafi ekki aðrar eða meiri vör- 
ur inni að haida, en þær, sem reikningurinn hljóðar um, og að allar vörar á reikn- 
ingnam séa taldar með jullu þvi verði, sem kaupanda eða mótlakanda ber að greiða 
fgrir þær. Sé téð vottorð ekki ritað á reikninginn eða ef hann fallnægir ekki öðram  
framangreindum skilgrðum, varðar það innflgtjanda allt að 1000 kr. sektum.

Auk innkaupsreiknings ber innfigtjanda oið greiðslu tollsins að sgna gjald- 
heimtamanni farmskirteini gfir vörana og sé á því greinilega skgrt frá  oörutegund, 
stgkkjatölu, merkjam og númeram stgkkjanna.

Nú kemur það i Ijós, að innkaupsoerð á reikningi, sem fallnœgir að formi 
til framangreindam skilgrðum, er óeðlUega lágt, getur gjaldheimtumaðar þá krafið 
innflgtjanda am fgllri sannanir fgrir innkaupsverðinu, og fáist þœr ekki, er gjald- 
heimtamanni heimill að meta eða láta meta vö’una til oerðs með hliðsjón af almennu 
innkaupsoerði á samskonar oöru. Gjaldheimtamenn geta og hoenær sem þeim þgkir 
þörf rannsakað innflultar oörur og gengið þannig úr skugga um, að innkaapsreikn- 
ingar, farmskirteini og farmskrár greini rétt frá innihaldi sendinganna.

Sgnishorn og gjafir, sem enginn innkaupsreikningur fg'gir ag enginn reikn- 
ingur oerður gefinn gfir, metar gjaldheimtumaður eða lœtur meta tit oerðs, og reikn- 
ast verðtollarinn af þoi matsoerði. Sömaleiðis er gjaldheimtumanni heimilt að meta 
eða láta meta til oerðs þær oörur, sem hann lætur selja á uppboði fgrir tolli. þegar 
hann hefir ekki fengið fullnægjandi skilriki am innkaupsoerð þeirra. Kostnaður af 
mati á vöru, sem seld er fgrir tolli, greiðist af uppboðsandoirði oörunnar.

Ákvæðum þeim nm innkaupsreikninga, form þeirra og innihald, sem sett 
eru inn i greinina hér á undan, er nú beitt við innheimtn verðtolls. Nauðsynlegt

er að heimta að lagt sé fram með innkanpsreikningum farmskírteini, sem við þá 
á, og er það ávallt heimtað nú. Ákvæði um grunsama reikninga er í samræmi 
við hina almennn heimild löggjafarinnar fyrir tollrannsókn, en rétt, að það sé 
tekið hér upp til að vekja athygli bæði gjaldheimtumanna og innflytjanda og koma 
i veg fyrir deilur nm það efni. Mjög er algengt að vörur komi hingað með skip- 
um frá útlöndnm, án þess móttakandi sé nafngreindur (to order), vörur þessar 
eru oft ekki hirtar, svo þær verður að selja fyrir tolli, en ekki bægt að fá inn- 
kaupsreikninga yfir vöruna. Réttast er að hafa bein ákvæði um þetta, þótt hing- 
að til hafi verið fylgt likum reglum við framkvæmd laganna.

7. gr.
Ég legg til að greinín orðist svo :
Verðtollur sá, er ræðir um i a-lið 6. gr., er l 1/*'/*). Hann greiðist af öllum

vörnm, þar með talin skip og bátar, er til Iandsins flytjast, nema fslenzkum vör-
um, sem endursendar eru frá útlöndum, ef þær eru endursendar i sömu umbúð-
um og þær voru sendar héðan, og notuðum umbúðam undan islenzkam oörum, 
enda sé gjaldheimtumanni, þar sem þær eru settar á land, afhent vottorð frá toll- 
gæzlustöð, þar sem þœr eru fluttar i skip erlendis, um að varan sé islenzk vara, 
eða umbúðirnar séa andan íslenzkum oörum, sem komið hafi héðan til útlanda.

Venjulegur farangur ferðamanna lelst ekki vara i lögum þessum og ekki



heldur beimilismnnir manna, sem flylja vistferlum til landsins, né notaðir manir, 
sem sendir hafa verlð til aðgerðar.

1 samræmi við nú gildandi lög finnst mér óhjákvaemilegt, að það sé tekið 
fram, að umbúðir, sem endursendar eru frá útlöndum undan íslenzkum afurðum, 
er þangað hafa verið seldar héðan, séu verðtollsfrjálsar, þvi mikið er endursent 
hingað aftur af slíkum umbúðum, sérstaklega kassar og aðrar umbúðir um fiisk, 
tómar sódavatnsflóskur og kassar um þær o. f). Ennfremur hefi ég lagt til, að 
notaðir munir, sem sendir hafa verið til útlanda til aðgerðar, séu tollfrjálsir 
eins og nú.

13. gr.
Aftan við o rð in : sé hann þar á staðnum, í 13. gr. bætist: '
Aak þees ber skipstjóri eða afgreiðslumaður ábgrgð á greiðslu tollsins af 

hinum afhentu vörum á sama hátt og segir am viðtakanda i 17. gr.

Um þessa viðbót skal ég taka  þ að  fram , að svo hefir verið litið á og því
framfylgt, að au k  sek tanna  beri u m ræ d d ir  m enn  ábyrgð  á greiðslu tolls af ólög-
lega a fhentum  vörum , en til þess að aðv ara  þá  um  það  er rétt, að þ að  sé bein- 
línis tekið fram  hér ,  Þ að  er mjög á r íðan d i  að afgre iðslum enn fari eftir ákv æ ð um  
þessa ra r  g re in ar  og befir þ að  kos tað  m ik la  fyrirhöfn  að k o m a  þvi á, að þeir 
hlýði á k v æ ð u m  hen n ar .

15. gr.
Ég legg til að greinin orðist svo:
Farm skrá  yfir allan farm skips skal frá hverjn landi vera samin i minnst 

2 samritum, og auk þess samhljóða útdrættir ú r  farmskránni yfir vörur þær, sem 
fara eiga á hverja einstaka höfn. Eitt eintak af aðalfarmskránni afhendist gjald- 
heimtumanni i þeirri höfn, þar skipið hafnar sig fyrst, en bann  sendir það siðan 
fjármálaráðuneytinu með fyrstu ferð. Úidrættina úr aðalfarmskránni skal af- 
henda gjaldheimtumanni eða nmboðsmanni hans á þeirri höfn, þar sem vörurnar 
eiga að ailermast. Uldrœttir þessir skulu vera greinilega skrifaðir svo auðvelt sé að 
lesa þá. A þeim sé greinilega lilgreint stgkkjatal, merki og númer þeirra, sendandi 
og móttakandi, heiti og þungi eða rúm m ál oörunnar soo og ftutningsgjald. Vöru-
sendingar skalu á skrám og úldráttum tilfœrðar i óslitinni töluröð.

Það varðar skipstjóra sektum, allt að 1000 kr., ef farmskrár fylgja ekki 
skipi, samdar eins og hér er mælt fyrir, eða ef vanrækt er að afhenda þær 
gjaldheimtumanni eða umboðsmanni hans. Er soo stendur á eða skrám er áfátt, 
getur gjaldheimlumaður og krafist þess, að skipstjórl eða afgreiðslumaður láti rita 
skrár upp, svo þœr fullnœgi framangreindum skilgrðum, og ef hann telar þess þörf, 
látið telja oörar upp úr skipinu á kostnað skipseiganda. Annars má gjaldheimta- 
maðar, hoencer sem honum þgkir þurfa, láta telja oörur úr skipi, en ekki ber 
skipseigandi þá  kostnað oið það, nema skrár regnist rangar við talninguna.

Það hefír viljað koma fyrir i seinni tíð, að farmskrár og farmskrárút- 
drættir hafa ekki verið eins vel úr garði gerð og áður tiðkaðist. vantað á



skrárnar fallnægjandi npplýsingar um vörur, er með skipinu hafa verið, og þær 
stundum verið nærri ólæsilegar og ritaðar á lélegan pappír, sem fer illa i með- 
förunum. Það er tilætlunin með framanrituðum viðbótartillögum að gefa skipa- 
félögunum aðhald um að vanda betur til skránna, svo tollheimtan verði auðveldari.

19. gr.
Ég legg til að aftan við gseinina sé bætt:
Pö er ekki skylt að endurgreiða tollinn, ef lengri timi en eitt ár liður frá þui 

að varan hefir oerið flutt hingað til tands þar til hún hefir oerið fiutt úr landinu aftur.

í núgildandi lögum er ekki tiltekið, að menn sem vilja endursenda vörur 
og fá endurgreiddan toll af þeim, skuli gera það innan tiltekins tíma frá þvi 
vörurnar komu bingað til lands. Af því leiðir að móttakendur, sem ætla sér ekki 
að hirða vörurnar, láta þær liggja afskiftalausar i geymsluhúsnm skipafélaganna, 
þar til þær verður að láta selja fyrir tolli. Af þessu stafar og skaði fyrir send- 
endur varanna og óþægindi fyrir tollheimtuna og afgreiðslur skipanna. Og þó 
nú svo að tollur sé greiddur til að losna við sölu varanna, er það engu síður 
timatöf fyrir tollgæzluna að rannsaka og sannfæra sig um, er langt er um liðið, 
hvenær tollur heflr verið greiddur af umræddri vöru, en það er tollheimtunni 
gert að skyldu að votta um er varan loks er flutt út aftur. Með viðaukatillög- 
unni er því leitast við að ýta bæði undir móttakendur og afgreiðslumenn að láta 
endursending varanna ekki dragast ú r  hófl, er krafan um endurgreiðslu á tolli 
af þeim tapast er ákveðinn fími er liðinn frá því að þær voru fluttar hingað til 
lands. Ársfrestur virðist vera nægur í öllum tiifeilum.

22. gr.
Á eftir 4. málsgreininni komi ný málsgrein:
Akoœðin: sEfniuörur til framleiðslu innlendrar tolloörugerðar skalu undan- 

þegnar oerðtolti« í 1. málsgr. 3. gr. laga nr. 50, 31. mai 1927, um gjald af inn- 
tendum tolloörutegundum.

í lagafrumvarpi þessu er gert ráð fyrir þvi i 7. og 9. gr. að ýmsar efni- 
vörur til innlendrar tollvörugerðar séu verðtollsskyldar. Nú er í lögum nr. 50, 
31. mai 1927, 3. gr. 1. málsgr. ákveðið, að slikar efnivörur skuli undanþegnar 
verðtolli. Þó að það nú megi telja rélt, að frumvarp þetta, er það væri orðið að 
lögum, hafi fellt þetta ákvæði niður, þar sem það ekki samrýmist ákvæðum þeim 
er hér standa, mun þó réttast, til að útiloka allan efa og losa gjaldheimtumenn 
við deilur út af þessu að fella umgetin ákvæði úr  lögum með beinum fyrirmæl- 
um, eins og lagt er til i framangreindri viðbótartillögu.

, Ég vil nú taka þriðja aðalatriði frumvarpsins, um niðurskipun hinna 
ýmsu vörutegunda I mismunandi hátt tollaða flokka, til athugunar. t sjálfu sér 
hefir spurningin um tollflokkunina minni þýðing fyrir sjálft tollheimtustarfið, en 
spurningar þær sem teknar hafa verið til a tbugunar hér á undan undir liðunum



I og II. Flokknnin er fremnr stjórnmálalegs eðlis, sem sé spurning nm það, 
hverjar vörnr ættn að bera haérri toll og hverjar lægri, hvaða vörnm eigi að 
hlífa við hánm  tollnm, svo sem vegna þess að þær eru notaðar við atvinnu eða 
framleiðslu, sem beri að hlynna að, vegna þess að þaer eru notaðar af öllum 
almenningi, að menn gela ekki án þeirra verið eða laða eigi fólk til að auka 
notkun þeirra vegna hollustu eða annara eiginleika þeirra. En f yfirvegun um þetta 
framannefnda blandast svo önnnr atriði, sem fremur eru tekjulegs og kostnaðar- 
legs eðlis, svo sem það, að þess meira sem einhver innflutt vara er almennt 
notuð þess meira nemnr tollurinn af henni í heild fyrir ríkissjóð, nefnum t. d. 
eldspítur, og á hinn bóginn, að þótt einhver innflutt vara teljist eiga að bera 
h ia n  toll, annaðhvort vegna þess að hún telst óþörf eða þeir sem kaupa hana 
séu venjulega vel efnum búnir, tökum t. d. gimsteina, þá getur verið svo mikill 
kostnaður við gæzlu á þvi að henni sé ekki smyglað og jafnframt svo lítið notað 
af henni i landinu, að alls ekki borgi sig fyrir rikissjóð að eltast við þá vöru 
með háum  tollum.

Ég skal þá vikja að ákvæðum frnmvarpsins i 8. og 9. gr. þess.

I I I .  U m  t o l  1 f 1 o k k a n a :
Eins og getið er um f athngasemdunum við frumvarpið er það tilætlunin 

með því, að útvega rikissjóði með þvf nokkurn veginn sömu tekjur og hann 
hefir nú eftir vörutollslögunum og verðtollslögunum, sem nú gilda, og hafa þeir, 
er frumvarpið hafa samið, reiknað út eftir veizlunarskýrslunum fyrir 1926, hve 
miklar tekjur megi ætla að frumvarpið gæfi eftir tollflokkun þeirri sem f frumv. 
stendur. Yrði þvf, ef maður ætlaði að setja fram ákveðnar tillögur nm breytingar 
á tollflokkum frumvarpsins, að reikna út hver áhrif þær breytingar mætti ætla 
að hefðu á heildarupphæð þá, sem rikissjóðnr fengi eftir frumvarpinu. Ég hefi 
ekki séð mér fært að ráðast f þetta, bæði af þvf að flokkunin skiptir, eins og 
segir hér á nndan, gjaldheimtnna ekki svo miklu, bara  ef flokkunin er glógg, og 
svo sérstaklega vegna þess, að ég hefl ekki af flokknn frnmvarpsins getað nógu 
nákvæmlega séð, hverjum meginreglnm þeir, sem frumvarpið hafa samið, hafa 
fylgt f flokkun sinni, eða hverjum aðaltilgangi þeir hafa viljað ná með flokkun- 
inni, svo sem með tilliti til þess til hvers vörurnar eru aðallega notaðar, hve 
nauðsynlegar þær eru, gjaldþoli þeirra, sem helzt nota þær o. s. frv. Hinsvegar 
vil ég benda á það, f hverju mér finnst flokkun frumvarpsins áfátt með tilliti til 
gjaldheimtunnar, svo sem f þvi, að hin tilfærðu vöruheiti séu ekki nægilega ná- 
kvæm, svo að ekki verði með vissu séð eða deila megi um, hverjar vörur falli 
undir heitið, eða að vórur, sem erfitt er að aðgreina hverja frá annari, séu f 
frumvarpinu settar sitt undir hvern flokk, og annað þessu líkt.

Safnheiti, svo sem »korntegundir«, »veiðarfæraefni«, »glysvarningur« og 
»skrautvarningur« eru svo viðtæk og óákveðin heiti, að oft getur leikið mikill 
efí á því fyrir gjaldbeimtuna við tollflokkun vara, hvort telja megi vörur undir 
þau heiti, sem bæði veldur töfum og mismunandi skilningi hjá hinum ýmsu 
gjaldheimtumönnum. Svo ég nefni fyrst korntegundir, þá skal þess getið, að undir 
kornvörur í lögum nr. 54, 15. júnf 1926 var úrskurðað, að skyldi falla vörur



svo sem hænsnamjöl, fóðurmjöl, glufensfóður og klíð, enda er í þessum vörnm 
mestmegnis korn, kornbýði og fræ, blandað ofnrlítið með muldum baunnm, 
bzinamjóli, kalktegundum og sleinaefnum. Ef frumvarpið verður að lógum, kemur 
spurning fram um, hvort hið nýja heiti korntegundir sé þrengra eða rýmra en 
hið fyrra heiti kornvörur. Að þvi er veiðarfæraefni snertir, þá virðast beinlínis 
falla undir það vörur eins og t. d. netagarn, netaflár, netateinar, netakúlur, lóðar- 
belgir, önglar, öngultaumar, botnvörpuhlerar, vörpulásar, botnrúllur, botnrúllu- 
keðjur, hlerajárn og hleraskór. Hinsvegar eru vörur, sem notaðar eru mikið til 
veiðarfæra, en einnig til mjög margs annars, svo sem t. d. kaðlar, vírkaðlar, vir- 
trossur, saltaðar húðir, fiskkörfur o. fl. Má búast við að fram komi við toll- 
heimtuna kröfur um, að þær vörur sæti sama tolli og h inar fyrst nefndu, en 
alveg ómögulegt er fyrir tollheimtuna að fara eftir því, hvort slikar vörur eru í 
hverju einstöku tilfelli notaðar til veiðarfæra eða ekki. t*á kem ég að vöruheit- 
unnm glysvarningur og skrautvarningur. Pað eru mjög óákveðin vöruheiti, og i 
verzlunarmálinu er margt talið til glysvarnings, sem verður að telja mjög þarfa 
vöru. { núgildandi löggjöf er f stað skrautvarnings notuð skilgreiningin sm unir 
sem eingöngu eru ætlaðir til skrauts«, og er það miklu ákveðnara heiti. Það væri 
leiðbeining fyrir gjaldheimtuna, að við þessi safnheiti væri bætt við nokkrum  
dæmum upp á slikar vörur, svo gjaldheimtumenn gætu flokkað undir þau aðrar 
hliðstæðar vörur. Og skal ég i þvf skyni nefna hér nokkrar  vörnr, sem hafa 
eftir núgildandi lögum verið flokkaðar undir nýnefnd tvö safnheiti. en sleppi þó 
þeim, sem frumvarpið telur nú  sérstaklega upp af þeim vörum. Til glysvarnings 
hefir t. d. verið talið: blómaglös, blómvasar, borðflógg, grlmur, grfmubúningar 
og jurtapottar ú r  hverskonar efni, ef þeir eru einhvern veginn skreyttir. Til skraut- 
varnings hefir t. d. verið talið: myndastyttur, myndir (allar, einnig ljósmyndir, 
og ekki einungis veggmyndir, eins og er i frumvarpinu), skrautsmælki (nips) 
og veggskildir.

Þessu næst vil ég, frá sjónarmiði gjaldheimtunnar, athuga nokkra aðra 
sérstaka liði i flokkum frumvarpsins.

8. gr.
f. Það væri æskilegt, að i þenna lið væri bætt: steypuvirnet, sem einnig er oft 

notað í girðingar og illt er oft að greina frá girðinganetum. Ég vil llka vekja 
athygli á þvi, að girðingastólpar úr  járni falla, eftir frumvarpinu, undir 9. gr. 
D, en girðingastólpar úr  tré undir trjávið i 8. gr. Þessu mætti breyta með 
þvi að bæta við þenna staflið: girðingastólpar.

i. Æskilegt væri að aftan við þenna lið væri bætt: og tengistgkki á þœr. Þau 
eru flutt inn með p !punum  og oftast ekki hægt að greina þær frá á inn- 
kaupsreikningum. Svo skal alhygli leidd að þvi, hvort ekki ætti einnig að 
telja hér: leirpipur, sem eins og járnpípur eru notaðar til vatnsleiðslu og 
skólpleiðslu.

m. Það væri æskilegt, að aftan við þenna lið væri bætt: og hlntar i þau. Bæði 
ofnar, eldavélar og miðstöðvartæki eru oft fluft inn í hlutum og varahlutar 
með þeim, svo ekki er hægt að greina þetta i sundur eftir innkaups- 
reikningum.



p. Til þess að fvrirbyggja misskilning væri æskilegt, að við lið þenna væri bætt: 
og hnoðsaumnr. 

s. Við þenna lið þyrfti að bæta: blikk.
x. Það væri mjög æskilegt að aftan við veggplölnr væri bætt: og gólfplölur, því 

á innkaupsreikningum er oft mjög örðugt að aðgreina hvað eru gólfplötnr 
og hvað veggplötur. Athygli skal og leidd að því, hvort ekki væri rétt að 
bæta hér við: þakhellur, aðflutningur á ýmiskonar þakhellum heflr aukist i 
seiuni tíð, og þykja þær varanlegri og ódýrari í viðhaldi eu þakjám.

9. gr.
A. Orðin: og blómfrœ ættu að falla burt, þvi i framkvæmdinni yrði ekki mögu- 

legt að greina það frá öðru fræi. Það heflr ekki heldur neina fjárhagslega 
þýðingu að vera að taka það upp hér.

Orðin: og flugeldaefni viiðíst ættu að falla burt. Efnin i flugeldum er 
púður, saltpétur, magnesia og brennisteinn, en þau eru notuð til annars líka, 
og ómögulegt fyrir gjaldheimtuna að tolla það sérstaklega, sem notað væri 
af þeim til flugeldagerðar, sem engin er hér á landi, það ég til veit.

Ef fallist yrði á það, sem sagt er áður i þessu bréfl um safnheiti, ætti 
i stað Glysvavningur hverskonar, að k o m a : Glgsvarningur, svo sem blnmglðs, 
blómvasar, borðflögg, grimur, grimubúningar, jurtapottar úr hverskonar efni, 
e f þeir eru eitthvvð skregttir, og aðrar slikar vörur,

Orðið: ilmsmgrsl ætti að falla burt hér. Það er eiginlega röng þýðing á 
franska orðinu »baume-cosmétique«, þvi þessar vörur, og það oft þær dýrustu, 
eru án ilmefna. Ég mun bér á eftir koma með tillögur um tollun á þessum 
vörum með öðrum alveg tilsvarandi vörum, sem venjulega fylgjast að á inn- 
kaupsreikningum.

Liðurinn: tsaumsvörur og knipplingar verður að falla niður bér sem sér- 
stakur tollliður. Á innkaupsreikningum og i sendingum er þessum vörum 
nær ávalt blandað saman við aðrar vefnaðarvörur, og eru tilgreindar þar 
undir ýmsum nöfnum. Til þess að geta tollað þessar vörur rétt, yrði að 
skoða flestar vefnaðarvörutendingar, og það belzt af fagfróðum manni, til að 
vinsa um ræddar vörur úr. Af eiginlegum knipplingum mun svo að segja 
ekkert flytjast til landsins, en blúndur (laufaborðar) og leggingar, sem mjög 
almennt eru notaðar og oftast eru afaródýrar, ganga oftast i skýrslu n  og á inn- 
kaupsreikningum undir nafninu knipplingar. Sé ég þvi engan veg til að 
tolla þessar vörnr öðruvfsi en með öðrum vefnaðarvörum.

L ið u rin n : Kaffibœtisefni, sem er cikoriu-rætur, virðist eiga að falla úr 
þessum flokki og koma i C-flokk með öðrum rótarávöxtum. í sambandi við 
tillögur mfnar áður í þessu biéfi, um breyting á 22. gr. frumvarpsins, skal 
ég geta þess, að kaffibætisefni er nú undanþegið verðtolli, en greiddur af því 
vörutollur I 7. flokki. Ef það væri tollað hér i A-flokki frumvarpsins, þá 
myndi innflutningstollur af því rúmlega tvöfaldast, og myndi það verða mjög 
tilfinnanleg hækkun fyrir kalflbætisgerðirnar hér. Ef þessi vara hinsvegar yrði 
tolluð i C-flokki frumvarpsins yrði innflutningstollurinn ofurlitið Iægri en



hann er nú, en hækkaði hins vegar mikið, ef varan væri sett i B-flokk þessa 
frumvarps.

Ég legg til að bætt verði hér inn í frumvarpið: Kransar og kransaefni. 
í þessum flokki frumvarpsins eru tolluð tilbúin blóm, sem eru aðalefni- 
vara i kransa, og þá telst sjálfsagt, að innfluttir kransar tilbúnir sæti ekki 
lægri tolli, svo og grindur i þá o. s. frv.

1 staðinn fyrir lakkskór og flosskór kom i: Lakkskór, flosskór, flauelsskór, 
rósaskór ( brokadeskór). Skófatnaður þessi er allt saman viðhafnarskófatn- 
aður og með svipuðu innkaupsverði.

Ég legg til að hætt sé hér inn í frum varp ið : Munnhörpur, sem nú eru 
tollaðar í leikfangaflokki.

Ef fallist er á það, sem sagt er áður í þessu bréfi um safnheiti, ætti i stað 
Skrautvarningur hverskonar að koma: Skrautvarningur, svo sem málverk,
mgndir, myndastgttur, skrautsmælki (nips) og veggskildir og aðrar slíkar vörur.

Ef á þessa síðustu tillögu yrði fallist, þá á l iðu r inn : Veggmgndir og mál- 
verk, að falla burtu.

B. Með tilvísun til þess, sem áður er sagt i þessu bréfi um A-lið viðvikjandi 
ilmsmyrslum, vil ég leggja til að hér sé bætt inn i frumvarpið: Hár-, báð- 
og handsngrtitœki, og efni, sem notuð eru við slikar snyrlingar, hárgreiður, höf- 
uðkambar, hárnálar, hand- og raksápar. Með þessum tolli veiða handsápur, 
raksápur, há 'greiðqr og höluðkpmbar með áþekkum tolli og nú. Eins og 
getið er áður hér í bréfinu fylgjast framangreindar vörur venjulega að á 
innkaupsreikningum.

Ef fallist er á það, sem ég hér á undan hefi lagt til um skrautvörur, á 
orðið: Ljósmyndir að falla burt úr þessum lið frumvarpsins.

1 stað liðsins: Postulfns-, leir-, gler-, alumin-, og steinungsvörur, komi: 
Postulins-, leir-, gler-, kristal-, alumin-, tin- og steinungsvörur, þvi kristal-, og 
tinvörur myndu ella falla undir D-lið frumvarpsins, ef þær ekki eftir eðli 
sínu væru glys- eða skrautvörnr.

1 stað liðsins: Sætt kex og kökur, komi: Kex, kökur og brauð hverskonar. 
Þá yrði þessi vöruflokkur likt settur með toll eins og nú.

C. Ef fallist er á tillögur mínar hér á undan um, að handsápur, raksápur, 
hárgreiður og höfuðkambar tollist með öðrum snyrtivörum. eiga þeir liðir að 
falla burtu  bér.

Ef fallist yrði á tillöguna hér á undan, um að koffibœtisefni fiytjist í 
þenna lið úr  A-lið, verður að bæta þvf hér inn i frumvaipið. í samræmi við 
það falli niður oiðin: aðrir en til koffibaetisgerðar, á eftir Rótarávextir.

Ef fallist yrði á tillöguna um breyting á liðnum Lakkskór og flosskór 
i A-lið, ætti liðurinn Skófatnaður (annar en lakk-, flos- og silkiskór) að 
orðast þannig: Skófatnaður annar en sá, sem fellur undir hœrri verðtoll.

Jón Hermannsson.
Til

fjármálaráðherrans.



MILLIPINGANEFND í TOLLA- OG SKATTAMÁLUM.
Reykjavík, 26. sept. 1930.

Hjálagt álit og tillögur tollstjórans i Reykjavík um frv. meirhl. nefndar- 
innar hefir nefndin haft til athugunar. Minnihluti nefndarinnar (H. G.) óskar ekki 
að láta upp nokkurt álit, þar sem hann er ósamþykkur frv. í verulegum atrið- 
um (sbr. brtt. hans við frv. á síðasta þingi).

Álit og tillögur tollstjórans snerta aðallega þrjú atriði:
I. Hættu á tollsvikum.

II. Viðaukaákvæði til tryggingar innheimtunni.
III. Toliflokkunin.

I. Álit tollstjórans, með tilvisun til reynslunnar, um að ekki muni vera 
meiri hætta á tollsvikum af verðtolli en vörutolli, styður eindregið þá hagkvæmu 
breytingn, að taka upp verðtoll einan í stað vörutollsins og verðtollsins. Lýsir 
meirihl. ánægju sinni yfir þeim mikilsverða stuðningi sem felst í þessu áliti þess 
manns, er mesta reynslu hefir i þessu efni, og væntir að það styðji mjög að þvi, 
að tillögur frv. um sameining verðtollsins og vörutollsins i einn toll verði látin 
ganga fram.

II. Viðaukatillögur tollstjórans til tryggingar innheimtu. Breytingartill. við 
4., 13., 15. og 19. gr. snerta mest part innkaupsreikninga og farmskrár, hvernig 
útbúin skuli, og er miðað við það, hverjar kröfur hafa verið gerðar um þessi 
skjöl í framkvæmdinni. Meirihl. virðist þessar till. bæði að efni og formi þannig, 
að eðlilegra og hentugra gæti verið að þessar ákvarðanir væru settar með reglugerð 
— þá væru þær hreyfanlegrí eftir ástæðum —, en gerir þó ekki ágreining um, ef 
frekar væri hallast að að taka þessi ákvæði upp í lögin sjálf. Brtt. við 7. gr. 
getur meirihl. fallist á.

Brtt, við 22. gr. Álitamál getur verið um vörur þær, er bér ræðir um. 
Eftir 1. raálsgr. 3. gr. laga nr. 30, 31. mai 1927, eru þær undanþegnar verðlolli, 
en munu hins vegar vera undir vörutolli. Eftir frumv., og einnig með viðaukatill. 
tollstjóra, myndu þær falla nndir toll í 9. gr. D. Til mála gæti og komið að telja 
þær með undantekuingum 8. gr. undir sérstökum staflið og myndi þær þá verða 
tollaðar mjög líkt og nú. Meirihl. leggur ekki áherzlu á hver af þessnm leiðum 
væri farin.

III. Till. tollstjórans um toilflokkunina eru meir orðabreytingar en efnis- 
breytingar og m unu vera yfir höfuð til bóta um það að gera tollákvörðun léttari 
og skýrari. Á það skal þó bent, að vörurnar: »Hár- húð- og handsnyititæki og 
efni, sem notað er við slikar snyrtingara, virðast mega vera i A flokki, en aftur á 
móti vörnar: »hárgreiður, höfuðkambar, hárnálar, hand- og raksápura í C flokki. 
Þessi aðgreining er þó ekki svo mikilsverð, að vert sé að gera órðugleika við 
tollákvörðun og innheimtu þessarar skiftingar vegna — ef svo væri. Ennfremur



skal á það bent, að réttmætt væri að gera mnn á kaffibrauði (sætt kex og kök- 
ur) og matarbrauði (skipsbrauði) og er svo gert nú. En vera má að það valdi 
þeim örðugleik i framkvæmd að það sé ekki tilvinnandi.

F. b. n. 

H. Stefánsson.

Til
fjármálaráðuneytisins.


