
Ed. 239. Frumvarp

til laga um einkasölu ríkisins á tóbaki og eldspýtum.

(Eftir 2. um r. í Ed.).

1. gr.
F rá  1. jan . 1932 m á enginn nem a rík isstjórn in  fly tja  hingað frá  útlönd- 

um  nokkra tegund af eldspýtum  né tóbaki, hvort sem það er unnið eða óunnið 
og til hvers sem það er ætlað.

Lög þessi taka eigi til skipa, sem kom a í landhelgi og hafa  innanborðs 
eldspýtur eða tóbak,ef b irgðirnar eru eigi að áliti to llstjóra m eiri ensvo,að hæfi- 
legur forði sé handa skipverjum  og farþegum . Ef b irgðirnar te ljast m eiri, fer 
um það, sem um fram  er, eftir 13. og 14. gr. Þegar sérstakar ástæður mæla með, 
getur þó ráðherra látið sektir falla niður, og er heimilt að greiða verð fvrir eld- 
spýturnar og tóbakið, ef æ tla má, að tilæ tlunin hafi eigi verið að fly tja  það í 
land.

2. gr.
Tóbak það og eldspýtur, sem rík isstjórnin  fly tur inn samkv. 1. gr., selur 

hún kaupfélögum, öðrum  verzlunarfélögum  eða kaupm önnum , en eigi öðrum. 
R íkisstjórnin setur reglur um  verzlunina.

3. gr.
Það fé, sem þarf til verzlunarrekstrar þess, er ræ ðir um  í 1. og 2. gr., 

leggur rikissjóður fram , og er rík isstjórninni heim ilt að taka  það að láni.

4. gr.
Nafn verzlunarinnar skal vera „Tóbakseinkasala rík isins“.

5. gr.
Rikisstjórnin annast rekstur tóbakseinkasölunnar, sem ur reglugerð um 

fram kvæm d laga þessara, skipar forstöðum ann einkasölunnar og tvo endur- 
skoðendur og setur þeim erindisbréf.

6. gr.
Ríkisstjórnin ákveður í reglugerð, hvernig fa ra  skuli með eldspýtna- 

og tóbaksbirgðir þær, sem fy rir hendi kunna að vera í landinu 1. jan ú ar 1932, 
og hvort gjald skuli greitt af þeim í ríkissjóð. E ftir 1. okt. 1931 skal ríkisstjórn- 
inni vera heim ilt að banna allan innflutning eldspýtna og tóbaks, nem a sér- 
stakt leyfi hennar kom i til.

7. gr.
Heimilt skal rík isstjórninni að ákveða í reglugerð, að fyrirm æ li laga 16. 

nóv. 1907 um tollvörugeymslu og tollgreiðslufrest skuli að þvi er allskonar



tóbak snertir falla ú r gildi frá 1. okt. 1931, og getur rikisstjórnin þá krafizt 
ta farlausrar greiðslu á öllum ógreiddum  tolli af tóbaki, er þá kann að vera í 
tollgeymslu.

8. gr.
Tóbakseinkasalan skal leggja frá  10 til 75 af hundraði á tóbak og 50 

til 100 af hundraði á eldspýtur, eftir þvi sem lienta þykir fy rir liverja tegund. 
Alagning þessa skal m iða við verð vörunnar kom innar í liús hér á landi, án 
tolls. Tóbak til sauðfjárbaðana selst án hagnaðar.

9. gr.
Tóbakseinkasalan skal greiða hinn lögákveðna toll þar, sem vörurnar 

eru fyrst flu tta r í land, á þann hátt og á þeim  tím a, sem lög m æla fyrir. En 
heim ilt skal þó rík isstjórninni að ákveða í reglugerð, að reikningar tollstjóra á 
hverjum  stað skuli greiðast beint i ríkissjóð og að greiðslurnar megi fa ra  fram  
á ákveðnum  timum, t. d. m ánaðarlega eða ársfjórðungslega.

10. gr.
Ágóði sá, sem verður af rekstri tóbakseinkasölunnar, greiðist í ríkis- 

sjóð og telst með tekjum  hans. R ikisstjórnin setur nánari reglur um  reikn- 
ingsskil. I þeim reglum  skal ákveða, að árlega leggist nokkur hluti ágóðans í 
veltufjár- og varasjóð.

11. gr.
Tóbakseinkasalan skal ja fnan  hafa nokkurn forða af eldspýtum  og 

tóhaki fyrirliggjandi í Reykjavík. Kostnað af vörusendingum  innanlands greiði 
viðskiptamenn. Pantað tóbak og eldspýtur getur tóbakseinkasalan látið senda 
beint frá  útlöndum  til þeirra  staða hér á landi, sem óskað er, og miðast álagn- 
ing þá við verðið á höfn ákvörðunarstaðar.

12. gr.
Ríkisstjórnin ákveður hám arksverð tóbaks og eldspýtna í smásölu.

. 13. gr.
Á umbúðum allra eldspýtna og tóbakstegunda, er einkasalan flvtur inn, 

aniiara en tóhaks til sauðfjárlækninga, skal letra „Tóbakseinkasala ríkisins".

14. gr.
Brot gegn lögunj þessum varða sektum , allt frá  50 til 20000 kr., ef eigi 

liggur þyngri refsing við eftir öðrum  lögum. Auk þess skal tóbak og eldspýtur, 
sem inn er flu tt i heim ildarleysi, gert upptæ kt og afhendist tóbakseinkasöl- 
unni til ráðstöfunar. Andvirðið telst m eðal tekna liennar og ren n u r í ríkissjóð.



15. gr.
Með m ál út af brotum  gegn lögum þessum skal fa ra  sem almenn 

lögreglumál.
16. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.


