
Nd. 439. Nefndarálit

um  frv. til Iaga um breyting á áfengislögum, nr. 6i, 19. maí 1930.

F rá  m eiri hl. fjárhagsnefndar.

Meiri lil. fjárhagsn. hefir eigi getað fallizt á, að ré tt sé að sam þykkja 
frv. þetta. Telur hann, að sam a ástæða a. m. k. sé til sérstaks eftirlits um gæzlu 
áfengislaganna sem var í upphafi, þegar heim ild til gæzlunnar var ákveðin, og 
að þá sé hagsýnilegt að fela þeim mönnum , sem til gæzlunnar eru settir, að 
hafa einnig alm enna tollgæzlu. Má og fæ ra sterkar likur fv rir því, að tolltekj- 
u r ríkissjóðs hafi að stórum  m un betur innheim zt vegna h innar auknu toll- 
gæzlu.

Greinargerð frum varpsins gefur ástæðu til að ætla, að hin aukna toll- 
gæzla á síðustu árum  sé eingöngu bvggð á heim ild þeirri, sem frv. leggur til að 
afnema. Þetta er talsvert villandi, sem og sést af tilvitnun m inni hlutans í nefnd- 
aráliti sínu til laganna nr. 26 frá  1917. Meiri hl. hins tilfæ rða kostnaðar i grein- 
argerð frv. hefir orðið vegna þe irra r tollgæzlu, sem sett hefir verið á stofn á 
grundvelli heim ildarinnar frá  1917, en þá heim ild gerir frv. enga tillögu um að 
afnem a, enda væri það jafnóliagsýnilegt og að afnem a heim ildina i lögunum 
frá  1930.

Löggæzlumenn utan Reykjavíktir eftir heim ildinni frá  1930 eru sex, einn 
í H afnarfirði, einn í Vestm annaeyjum , einn á A usturlandi, tveir á N orðurlandi 
og einn á Vestfjörðum. Virðast þeir vart fæ rri geta verið til þess að sæmilega 
geti heitið séð fv rir gæzlunni.

N efndin leitaði álits tollstjórans i Reykjavík um frv. Hafði fjárveitinga- 
nefnd þegar áður leitað um sagnar hans um tollgæzluna i Revkjavík, og sendi 
hann fjárhagsnefnd i eftirriti sam hljóða álit og hann hafði gefið fjárveitinga- 
nefnd þegar áður. Gefur álit to llstjórans m ikilsverðar upplýsingar um verkefni 
og árangur tollgæzlunnar, og hirtum  vér það sem fvlgiskjal með áliti voru.

Alþingi, 16. apríl 1932.

H alldór Stefánsson, Rernh. Stefánsson. Steingr. Steinþórsson. 
form., frsm.

Fylgiskjal.

Tollstjórinn í Reykjavík.
15. m arz 1932.

H áttv irtur form aður fjárveitinganefndar neðri deildar Alþingis hefir 
heðið mig urn áætlun um kostnað við tollgæzluna í Revkjavík fv rir árið 1933, 
svo og skýrslu um tollgæzluna, starfsvið hennar, störf og fyrirkom ulag.

Ég vil út af þessu lá ta  nefndinni í té eftirfarandi umm æli um  þetta efni.
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V erkefn i tollyæzluniutr.

Tollgæzla er, seni kunnugt er, til þess sett að tryggja það, að ríkissjóður 
fái þau aðflutningsgjöld og útflutningsgjöld, sem lögákveðin eru, svo og jafn- 
fram t að veita þeim inönnum , sem tollana greiða skilvíslega og með fullri 
samvizkusemi, vernd gegn þvi, að öðrum  takist að ná sér i sömu vörur án þess 
að greiða af þeim lögboðin gjöld. Sömuleiðis til að sjá um, að varningur sá, 
sem bannaður kann að vera innflu tningur á, sé ekki flu ttu r inn i landið, og til 
þess að lögum þeim og reglugerðum , sem á hverjum  tim a gilda uni skip og 
siglingar, flutning og farþega, sé hlýtt, og hlutaðeigandi skip fái þá vernd og 
öryggi, sem þau eiga kröfu á, ef þau fullnæ gja þeim kröfum , sem settar eru. 
E ftir þvi sem siglingar eru m eiri og gjöld þau og kvaðir, sem á flutningi og 
farþegum  hvíla, eru víðtækari, verður tollgæzlan að vera fullkom nari, svo það 
öryggi náist fvrir alla iilutaðeigendur, sem talið er nauðsvnlegt hverju þjóð- 
félagi.

Hér á landi er svo ástalt, að megnið af tekjuni ríkissjóðs er tollar af 
innfluttum  og útfluttum  vörum. Sérstaklega hvila liáir aðflutningstollar á því 
nær öllum vörum, sem til landsins flytjast, og á sum um  vörum svo háir, að 
tollurinn eða to llarnir nem a m eiru en andvirði vörunnar. Hingað til Reykja- 
vikur m un vera flu ttu r vel helm ingur a llra r vöru, sem til landsins kem ur, og 
m argar liæst tolluðu vörutegundirnar aðallega hingað, og liggur því í lilutar- 
ins eðli, að hér þurfi gæzlan að vera svo örugg, að nokkurn veginn sé trvggt, að 
vörur svo nokkru nemi sleppi ekki undau tollgreiðslu, og að trvggt sé, að vara 
sú, sem gjalda á af, sé eigi af hendi látin fyrr en to llarn ir eru greiddir. 
Skal þá getið hinna lielztu laga, sem tollgæzlan sérstaklega verður að liafa 
vakandi auga á, að séu ekki brotin.

Samkvæmt áfengislögunum er bannað að flytja nokkurn áfengan vökva 
til landsins, nem a þann, sem undanþeginn er lögunum, en á þeim drykkjum  
hefir ríkið tekið einkasölu. Það ætti nú hverjum  einum að liggja í augum uppi, 
að þar sem jafnm ikil skipakom a er og hér er í Reykjavík, og mörg þeirra  hafa 
m eira og m inna af áfengi innanborðs, sum talsvert mikið sem skipsforða, þá 
mvndu þessi lög' verða 111 jög að vettugi virt hér í m argm enninu, ef eigi væri 
sæmilega örugg gæzla með skipum  þeim, er hingað koina, og sú gæzla þarf að 
vera óslitin bæði dag og nótt. Væri ekki svo, myndi bráðlega sjá missmiði á 
svo um munaði, og þá sennilega tek jur þær, sem ríkið nú fæ r af áfengisverzl- 
uninni, rý rna að mun.

Lög um aðflutningsgjald, eða tolllög, eru nefnd lö^gin um  innflutnings- 
toll af kaffi, kaffibæti, sykri, sírópi, te, kakaódufti, súkkulaði, brjóstsykri, át- 
súkkulaði og áfengi, öli og sódavatni, tóhaki, vindlum  og vindlingum. Hvert 
eitt einasta skip, sem hafnar leitar, hefir m eira og m inna af ofangreindum  vör- 
um meðferðis sem skipsforða. Allar þessar vörur eru með háum  tolli, og er 
hætt við því, ef eftirlitið væri mjög ófullkoinið, að þá myndi ekki líða á löngu 
áður en talsverð verzlun tækist í skipunum  með vörur þessar, enda m un áður 
en gæzlan hófst hafa kveðið þó nokkuð að slíkri verzlun, þó að hún sé nú, 
sökum gæzlunnar, liorfin úr sögunni liér i Revkjavík. Þó var m inni freisting



til þess áður, þvi tollurinn var þá niiklu lægri en nú, er hann af sunium  tegund- 
um, t. d. tóbaksvörum , er orðinn mun bæ rri en innkauppverð vörunnar.

V örutollurinn er sem kunnugt er þungatollur og hvílir á flestum  vörum, 
er til landsins flytjast, nem a tollvörum, sem fy rr getur. Hvert einasta skip, sem 
kem ur, hefir einnig talsvert af þessum  vörum  meðferðis sem skipsforða, og er 
sam a um það að segja og tollvörurnar.

V erðtollur hvilir á fjö lda vörutegunda, flestum , sem vörutollur er á, og 
á sumum vörunum  mjög hár, og eru m argar þeirra mjög litla r fy rirferðar og 
ber því lítið á, þótt talsvert sé af þeim. ÖIl skip hafa mikið af verðtollsvörum  
sem skipsforða, og auk þess hafa  farþegar og skipshafnir oft þó nokkuð með- 
ferðis af slikum varningi. E r sam a að segja urn hæ ttu þá, e r stafaði af ónógu 
eftirliti, um þessar vörur sem áður er sagt um tollvörurnar, enda hafa  tals- 
verðar upphæðir innheim zt af slikum varningi síðan gæzlan hófst, sem og af 
tolli og varutolli, og verður vikið að þvi síðar.

Sem kunnugt er kem ur hingað árlega fjöldi farandsala  frá  útlöndum . 
Til þess að mega gera vörur sínar fa la r hér á löglegan liátt, e r þeim  gert að 
skyldu að leysa leyfisbréf gegn álitlegu gjaldi til rikissjóðs. M argir af þessum 
m önnum  liafa eigi alllítið m eðferðis i fa ri sínu af vam ingi, og það oft dýrum  
vörum, sem innflutningsgjöld ber að greiða af. Tollgæzlan sér um, að farand- 
salar bæði fullnægi skilyrðum  laganna um að mega selja og innheim tir tolla 
þá, er þeim ber að greiða af varningi þeim, er þeir liafa meðferðis. Væri toll- 
gæzlan lítilfjörleg, m yndi mest af þessum varningi sleppa undan tollgreiðslu 
og leiTisbréfagjöldin ekki nást nem a endrum  og eins.

Öll íslenzk fiskiskip, er selja afla sinn í útlöndum , eru skvld að greiða 
útflutningsgjald. Þessi skip hafa engin útflutningsskjöl, og verður því að hafa 
sérstaklega eftirlit með þvi, að skip þessi sleppi ekki við það að greiða útflutn- 
ingsgjald. Þetta eftirlit fram kvæ m ir tollgæzlan og sér um að ná yfirlýsingum 
af skipstjórum  skipanna um  aflasölu erlendis. Má gera ráð  fv rir því, að erfitt 
yrði oft að ná þessum gjöldum, ef eigi væri stöðug gæzla, því skipin hafa  oft 
afarlitla  viðstöðu hér. Ennfrem ur hefir tollgæzlan eftirlit og um sjón með þvi, 
að erlend fiskiskip, er hingað koma, athafni sig ekki svo hér, að kom i i bága 
við ákvæði laganna 11111 fiskiveiðar ú tlendra hér við land, svo og sérstaklega 
eftirlit með því, að ríkissjóður fái þau aðflutningsgjöld og útflutningsgjöld, 
sem honum  ber, af vistiun og öðrum  nauðsynjum , er skip fá ú r  öðrum  skipum, 
og af afla, sem flu ttu r er milli skipa, í þeim tilfellum, sem slíkur flu tn ingur á 
milli skipa á annað borð er heim ilaður lögum samkvæmt.

Auk gæzlu fram angreindra laga, sem svo að segja öll kom a daglega til 
fram kvæ m da við tollgæzluna, m á nefna ýms önnur lög, sem tollgæzlan hefir 
eftirlit með, að ekki séu brotin, svo sem lög um sóttvarn ir gagnvart útlöndum , 
lög um, að gin- og klaufaveiki berist ekki til landsins, og önnur lagaákvæði 
gegn því, að húsdýrasjúkdóm ar berist hingað, lög um einkasöjlur á áfengi, tó- 
baki o. fl., að þau  séu ekki brotin með innflutningi annara, yfir höfuð lögin um 
samgöngur og verzlun við útlönd. Nú m á sérstaklega nefna ákvæðin um bann 
gegn því, að óþarfur varningur sé flu ttu r til landsins. Loks m á geta þess, að 
tollgæzlan hefir eftirlit með því, að ýms ákvæði siglingalaganna, siglingaat-



vinnulaganna, laganna 11111 skrásetning skipa og m erking fiskiskipa séu ekki 
brotin.

Eins og sést á öllu þvi, er hér á undan er ritað, befir tollgæzlan m ikla 
löggæzlu á höndum  og m argra laga að gæta, en fvrst og frem st er hún nauð- 
svnlegt aðstoðarlið út á við fy rir tollskrifstofuna, til þess að inn náist öll inn- 
flutnings- og útflutningsgjöld, sem lögum samkvæm t á að innheim ta fvrir 
ríkissjóð.

í'm  stofnun oy vöxt lollgæzlu i R ryk ja v ík  og fyrirkom ulag hennar nú.

Með lögum um skipting bæjarfógetaem bættisins í Revkjavík 26. okt. 
1917 var ákveðið, að stofna skvldi sérstaka tollgæzlu fyrir Reykjavík og ln’in 
lögð undir lögreglustjórann, sem þá var ja fn fram t tollstjóri. Með lögunum  uin 
skipting lögreglustjóraem bættisins 7. maí 1928 var tollgæzlan lögð undir toll- 
stjórann, eins og leiddi af blutarins eðli. Tollgæzlan í Revkjavik hefir því uin 
langt áraskeið verið lögskipuð ríkisstofnun.

Skal þvi næst skjTt nokkuð frá vexti og viðgangi tollgæzlunnar hér und- 
anfarið tímabil, og loks frá fyrirkom ulagi hennar nú.

F rá  1. april 1918 fram  á árið 1920 var einum af skrifstofum önnum  lög- 
reglu- og tollskrifstofunnar falið að hafa eftirlitið út á við, með aðstoð lög- 
regluþjóna kaupstaðarins. Bvggðist það bæði á því, að sam kvæm t 20. gr. á- 
fengisbannlaganna 30. júlí 1909 var bæ jarstjórnum  gert að skyldu að aðstoða 
við varn ir gegn innflutningi áfengis, en þó studdist notkun lögregluþjónanna 
við tollgæzluna sérstaklega við það, að sam fara tollgæzlunni verður að fara  
gæzla ým sra annara  laga en tolllaga, og liefir hér á undan verið sk\Tt frá  þvi, 
hver þau  löggæzlustörf eru. Þetta fyrirkom ulag var til nokkurra bóta til að 
byrja með, enda liafði þá bærinn á því tím abili fjölgað lögregluþjónum  að 
mun, og svo bættist það við, að meðan heim sstriðið stóð og fvrst eftir það voru 
sam göngur við útlönd mjög takm arkaðar og allur vöruflutningur hingað ná- 
kvæmlega rannsakaður af stjórnarvöldum  þeirra  rík ja, sem vöru rnar komu 
frá. Þá ber og þess að gæta, að to llarn ir voru þá ennþá tiltölulega lágir, svo 
síður var hæ tta á, að revnt væri að kom ast undan þeim, svo var tollflokkunin 
miklu einfaldari og eingöngu þyngdartollar.

Þegar kom fram  á árið 1920, kom það í ljós, að þessi tollgæzla var ó- 
fullnægjandi, enda var þá með nýjum  löguin farið  að liækka tollana að mikl- 
um mun og gera tollflokkunina miklu m argbrotnari en áður, kom a á verð- 
tolli og gera m ikinn inun á tollimi hinna ýmsu vörutegunda, bæði að þvi er 
verðtoll og þungatoll snerti. Þurfti þá iðulega að fá aukam enn til aðstoðar við 
tollgæzluna, og í bvrjun ársins 1921 voru fastráðn ir 2 tollþjónar, hafði annar 
gæzlu að degi, binn að nóttu, en vinna skrifstofum annsins við tollgæzluna og 
aðstoð lögregluþjónanna liélt áfram  eins og áður, og oft varð að taka  auka- 
hjálp, þegar eittlivað sérstaklegt kom fyrir. Þá var og orðið óhjákvæm i- 
legt að fá varðstofu á hafnarbakkanum  með geym slurúm i f\TÍr vörur, 
sem þurfti að rannsaka, fvrir farþegaflutning og vörur, sem tollgæzlan 
fann í skipunum  og á enguni skipsskjölum  voru. Þetta Inisrúm var leigt



í geymsluhúsi liafnarsjóðs, og er svo enn; þó hefir húsnæðið verið umbætt 
mikið síðan 1921. í ársbvrjun  1923 var bæ tt við 1 tollþjóni, og þegar kom 
fram  á árið 1924, var enn 1 tollþjónn ráðinn í viðbót, og á árinu  1925 enn 1 
tollþjónn til. Voru þá h in ir föstu to llþjónar orðnir 5 að tölu. Þegar kom fram  
á árið 1926, eftir að austurliafnarbakkinn og bryggjur þar voru fullgerðar, 
kom það í ljós, að tollgæzlan þurfti að hafa húsrúm  nokkurt þar til sömu af- 
nota og húsrúm  það á vesturliafnarbakkanum , sem áður er getið, og var þá 
slíkt húsrúm  leigt þar i geymsluhúsi fiskiveiðafélags eins. Þessu húsnæði var 
sagt upp fv rir rúm u ári síðan, og er nú leigt fv rir tollstöðina á austurhafnar- 
bakkanum  í húsum  hlutafélagsins Kol & Salt, en sá húsakostur er og m á vera 
miklu minni en í tollstöðinni á vesturhafnarbakkanum , sem er aðalbækistöð 
tollgæzluliðsins. Allt til þessa hafði tollgæzluliðið notið sömu aðstoðar frá  lög- 
regluþjónum  bæ jarins eins og bvrjað liafði verið með 1918, en eftir þvi sem 
fram  í sótti kom það betur og betur í ljós, að æskilegt var, að liægt væri að 
losa lögregluþjónana við þessi störf til aðstoðar tollgæzlunni. Fvrst og frem st 
vantaði lögregluþjónana þá  þekking á tolllöggjöfinni og öðruin ákvæðum við- 
kom andi tollgæzlunni, sem tollþ jónarn ir höfðu aflað sér, og svo voru toll- 
gæzlustörfin að mörgu levti frábrugðin aðalstarfi lögregluþjónanna. Þ ar við 
bættist þáð, að oft þurfti að kalla lögregluþjónana frá  þessu aðstoðarstarfi til 
að sinna öðrum  óhjákvæm ilegum  störfum , og það oft er verst gegndi fv rir toll- 
gæzluna. Lögregluliðið sjálft var orðið of fáliðað eftir vexti bæ jarins, svo að í 
engu m átti m issa það frá  sjálfri bæ jarþjónustunni, og var þvi á öndverðu ár- 
inu 1927 horfið að því að losa lögregluliðið við umgetin störf til aðstoðar toll- 
gæzlunni, enda hafði stjórn  bæ jarins látið óskir um það i ljós við lögreglu- 
stjóra, sem þá var ja fn fram t tollstjóri. F rá  þeim tim a liafa to llþ jónarnir 
einir annazt tollgæzluna með to llritara þeim frá  skrifstofunni, er að fram an 
getur, sem verkstjóra undir vfirstjórn tollstjórans. Á öndverðu árinu 1928 var 
3 tollþjónum  bætt við og 1 tollþjóni í ársbvrjun 1930. Var þessi aukning nauð- 
svnleg til þess að gæzlan væri viðunandi, störfunum  annað og hægt að liafa 
to llvaktirnar sam felldar bæði dag og nótt, sem er óhjákvæmilegt.

Xú skal vikið að fvrirkom ulagi tollgæzlunnar eins og liún er nú. Eins og 
að fram an  greinir, er tollgæzluliðið nú 9 to llþjónar og 1 tollritari sem verk- 
stjóri undir stjórn tollstjóra.

Vegna þess að höfuðnauðsvn er á því, að gæzlan sé sam flevtt allan sól- 
arhringinn, en m ennirnir svona fáir, þá verður vinnutím inn að vera mjög 
langur, eða 10—12 tím ar á dag og 9 tim ar á nóttu. H efir vist engin tollgæzla 
svo langan vinnutím a, og engir starfsm enn okkar ríkis hafa nú orðið slíkan 
vinnutíma.

Til þess að gæzlan verði sam felld verður að skipta liðinu niður i 
vaktir, og er þeim þannig skipað og liafa þau störf, sem greinir hér á eftir.

M orgunvakt hefst kl. 6 árdegis dag hvern. Þá m æta 2 to llþ jónar og levsa 
af næturvaktina. Þessir 2 verða að annast allt, sem gera þarf, afgreiða þau skip, 
sem koma, líta eftir þeim skipum, sem komið hafa, o. s. frv. B akkavaktin  liefst 
kl. 8 árdegis hvern dag, og m æta þá 2 tollþjónar. Þeir halda vörð á hafnar- 
bökkunum  og liafa stöðuga gát á öllum skipum, sem við bólvirkin liggja, allt



frá  kolagarði og að Ö rfiriseyjargarði. V akta því allt, sem fe r ú r og í skipin, og 
eru á verði allan daginn til kl. 6 að kvöldi, að frádregnum  m atm álstím a til í 
skiptis.

D agvaktin  hefst kl. 9 árdegis, og m æ tir þá 1 tollþjönn. Sam einast þá i 
við m orgunvaktina, og verða þá 3 sam an og nefnist dag\rakt. Eru þeir á vakt 
allir til kl. 6 eftir hádegi, en þá fa ra  m orgunvaktm ennirnir heim, en dag- 
vaktarinaðurinn heldur áfram  til kl. 9 síðdegis, er næ turvaktin  mætir.

Skipavakt hefst kl. 9 árdegis. Þá m æ tir 1 tollþjónn. H ann tekur við 
skipaafgreiðslunní af m orgunvaktinni og er á vakt til kl. 9 að kveldi, er næt- 
urvaktin  m ætir. Skipavaktm aður annast afgreiðslu skipa að deginum.

P akkhúsvakt hefst kl. 7 að morgni. Þá m æ tir 1 tollþjónn og er á vakt til
kl. 6 síðdegis, og lengur, ef gevm sluhúsin eru lengur opin.

N æ turvaktin  hefst kl. 9 að kvöldi, og m æta þá 2 to llþ jónar og eru til kl.
6 að morgni, er m orgunvaktin m ætir.

Á sunnudögum  hafa 2 to llþ jónar vakt til skiptis, v arir hún frá  kl. 6 að 
morgni til kl. 9 að kvöldi. N æturvakt á helgum er sam a og á rúmhelgum.

Starfið er fram kvæ m t þannig:
Farið  er um borð i hvert skip, þegar það kem ur á vtri höfnina. Skipið 

er stöðvað þar og gengið eftir þeim skjölum  og skilríkjum , er farm inn snerta. 
Séð er um, að upp sé gefið á þar til gerð evðublöð forði skipsins og forði 
skipshafnar af bannvörum  og tollvörum. Þvi, sem upp er gefið, er svo safnað 
sam an og sett undir innsigli. Sé um heila skipsfarm a að ræða, eru lestar- 
lúkur skipsins einnig innsiglaðar og eigi opnaðar fv rr en tollur er greiddur. 
Sé um farþegaskip að ræða, verður auk þess að skoða farangur allra farþega, 
áður en skipið leggst að bólvirkinu.

Þegar eftir að afgreiðsla og innsiglun hefir farið  fram , er hafin leit í 
skipunum . Leitin er fram kvæ m d af dagvaktinni, eða venjulega 3 m önnum ; 
þó verður, ef um stór skip er að ræða, að taka annan bakkavaktarm anninn 
með í leitina, því ella m yndi leitin taka allt of langan tima, einkum  ef um 
mörg skip er að ræða, sem oft er.

Allt, sem upp hefir verið gefið af tollvörum  og bannvörum  og undir inn- 
sigli hefir verið látið, er siðan talið nákvæm lega af to llritara  og tollþjóni og 
ritað vottorð um það á skrá þá, er skipið hefir fengið við afgreiðsluna, en kæ rt 
yfir, ef eigi ber sam an þvi, sem undir innsigli á að vera, og skránum . Öll þessi 
störf eru tim afrek. Afgreiðsla venjulegs farm skips, sem ekki flytur farþega, 
tekur varla m inna en t —lVo tim a eftir stærð. Leit í slíkuin skipum  tekur oft 
m arga klukkutím a. Afgreiðsla farþegaskips tekur oft m jög langan tíma, ef far- 
þegar eru m argir og hafa mikinn farangur, sem þeir taka með sér í land um 
leið og þeir sjá lfir fara. Allur annar farangur er flu ttu r í tollbúðina og rann- 
sakaður þar, áður en hann er afhentur. Leit í slíkum skipum  tekur oft m jög 
langan tím a og er varla fram kvæ m anleg af m inna en 4 m önnum , og helzt 
fleiri, ef um  m ikla tilfærslu á vörum  eða kolum  er að ræða, er oft kem ur f>TÍr.

I vörugevm sluhúsunum  við höfnina er stöðugt vakt, sem lítu r eftir, að 
engar vörur séu afhentar f\T r en greiðsla hefir farið  fram  og heim ild frá  toll- 
stjóra liggur fvrir um, að afhenda megi vöruna hans vegna. Þá er einni^ litið



eftir, hvort nokkuð kem ur i geymsluhúsin eða á hafnarbakkana af vörum, 
sem bannaður er innflutningur á, og rannsakaðar vörur, er liklegt þvkir, að 
eitthvað sé athugavert við, annaðhvort ólejTilegt innihald, eða t. d. pakkað i 
hálm  o. s. frv. Oft þarf einnig að rannsaka vörusendingar og bera nákvæmlega 
sam an við innkaupsreikninga, til að ganga ú r skugga um, hvort þeir skýri rétt 
frá  innihaldi. Yfirleitt er leitazt við að hafa sem allra  nákvæm ast eftirlit með 
öllu, er fram  fer, bæði við skipin, uppskipunina og í geym sluhúsunum .

Mörg hérlend fiskiskip kom a frá  útlöndum  með talsvert af varningi, 
bæði til sinnar eigin útgerðar og annara. Skip þessi hafa engin skírteini um 
vörur þær, er þau flytja, og verður því tollþjónn að standa stöðugt við og rita  
upp það, sem í land fer, og innheim ta síðan aðflutningsgjöldin af því.

Af fram anskráðu  ætti að vera ljóst, að engin leið er að kom ast af með 
fæ rri m enn við tollgæzluna hér í bænum  en nú eru, og m á þó enginn verða 
veikur eða forfallast, og vinnutim i svo langur, að engir starfsm enn hins op- 
inbera hafa þvi líkan.

Kostnaðaráætlun fyrir  árið Í933.

Arið 1930 var kostnaður við tollgæzluna hér kr. 52579,23.
Sama ár innheim ti tollgæzlan aðflutningsgjöld kr. 2i808,27 af vörum, 

sem ekki voru á neinum  skipsskjölum , en kom fram  við eftirlit tollgæzlunnar 
og rannsóknir i skipunuin sjálfum , í fórum  skipsm anna, farþegaflutningi o. 
s. frv. Á sam a ári féllu til, sam kvæm t skýrslu lögreglustjórans í Reykjavik, 
sektir fv rir brot á áfengislöggjöfinni, sem kom ust upp við rannsóknir og eftir- 
lit tollgæzlunnar, sam tals kr. 18275,00. E r þessir 2 tekjuliðir, sam tals kr. 
43083,27, eru dregnir frá  fram angreindum  kostnaði, kr. 52579,23, verða eftir 
af kostnaðinum  kr. 9¥J5,96.

Árið 1931 var kostnaður við tollgæzluna hér kr. 52555,02. Sam a á r inn- 
heimti tollgæzlan kr. 23H2,8b af vörum  á sam a veg og segir hér á undan, og 
á því ári urðu, sam kvæm t skýrslu lögreglustjórans í Reykjavík, sektir fy rir 
brot, sem tollgæzlan kom upp, kr. 22190,00. Þegar þessir 2 tekjuliðir, kr. 45332,84, 
eru dregnir frá  kostnaðinum , kr. 52555,02, verður eftir af kostnaðinum  það ár 
kr. 7222,18.

Þvi liefir verið skotið fram , að ráðlegt væri að spara ríkissjóði út- 
gjöld með því að leggja n iður eða að m innsta kosti rý ra  tollgæzluna frá  því, 
sem hún nú er. Þetta hlý tur að vera byggt á ókunnugleika. Eins og sést af 
því, sem á undan segir, er það tiltölulega lítið af kostnaðinum , sem ekki kem- 
u r beinlínis og áþreifanlega inn aftur. En það verður af þeim, sem til þekkja, 
að teljast, að þessar nefndu áþreifanlegu tek jur séu litla r í sam anburði við 
þæ r tek ju r eða þann hag, sem rikissjóði berst f\TÍr starf tollgæzlunnar við 
það, að liún útilokar freistinguna til þess að reyna að kom ast h já  því að greiða 
þá tolla, eða tolla í þeim flokki, sem lögin krefja , er þeir mega ávallt búast 
við, að slík undanbrögð eða tilraun ir til þe irra  kom ist upp við gæzluna, og 
sum ir fengið að revna það. Þ ar við bætist starf tollgæzlunnar fy rir ríkið við



eftirlit með, að annur lög, sem ekki eru tekjulög, séu ekki brotin, en um  það 
hefir verið raett hér á undan.

Skal svo vikið að áæ tlun um kostnað við tollgæzluna í Reykjavik á 
árinu  1933.

1. Tollþ jónarnir eru, eins og að fram an greinir, nú 9 að tölu og liafa 
350 kr. í laun á m ánuði, eða 4200 kr. á ári liver, og verður það sam tals kr. 
37800,00. Þennan lið kostnaðarins er ómögulegt að lækka. Eins og rök  eru 
leidd að hér á undan, mega to llþ jónarn ir ekki vera fæ rri, og verða að hafa 
12 klukkutím a vinnutím a til þess að kom ast vfir störfin. T ollþ jónarn ir geta 
ekki komizt af með lægri laun en þetta, enda er vinnutím i þe irra  óvenju- 
langur. Launin eru ekki hæ rri en alm ennir vinnum enn við höfnina hér hafa 
nú  og hafa haft, þegar reiknað er eftir tím akaupgjaldi vinnum annanna. Og 
s tarf tollm annanna er þó m iklu vandasam ara og' til þess þarf valda menn, 
bæði að ráðvendni, fram göngu og reglusemi. Mörg af störfum  tollþjónanna 
eru engu siður erfið og lýjandi en störf alm ennra erfiðism anna. Má þar til 
sérstaklega nefna le itirnar í skipunum , að þurfa  oft tím um  sam an, þegar mörg 
skip ber að í einu, að rannsaka og skríða í gegnum kjölrúm , vélarrúm , kolarúm  
og önnur sináhólf i skipunum , en það eru helztu geym slurúm  fyrir áfengi og 
að rar \;örur, sem hæ ttast er við, að smvglað sé. Til þessara starfa þ arf full- 
fríska menn á bezta aldri. Eru to llþ jónarn ir oft mjög þrey ttir eftir slíka daga. 
Þennan kostnaðarlið má því ekki áæ tla lægra en kr. 37800,00.

2. Húsrúm ið fyrir to llbúðirnar á hafnarbakkanum  er, eins og að fram - 
an getur, tekið á leigu. Er ársleigan fvrir tollbúðina á vestur-hafnarbakkanum  
kr. 2520,00, en ársleigan f\TÍr tollbúðina á austur-hafnarbakkanum  kr. 1200,00, 
eða sam tals kr. 3720,00. Til ljósa og hita og ræ stingar á tollbúðunum  m á eftir 
undanfarandi revnslu ekki áæ tla lægra en kr. 1600,00, enda er þar við að 
gæta, að starfað er allan sólarhringinn í tollbúðunum. Þessi kostnaðarliður 
verður því kr. 5320,00.

3. E inkennisbúningur er og hefir verið lagður tollþjónunum  til í þjón- 
ustunni. E r slíkur búningur alveg nauðsvnlegur fy rir þá i gæzlustarfi þeirra, 
svo m enn af búningnum  geti séð, að þeir hafi opinberan starfsm ann fy rir sér, 
er þeim  sé skvlt að hlýða. Hver tollþjónn fæ r ein föt, eina regnkápu og eina 
einkennishúfu á ári liverju, en einkennisyt'irfrakka annaðlivert ár. Við leitir 
i skipum, og enda lika við vöruskoðun og flokkun í tollbúðunum, verða toll- 
þ jónarn ir að hafa sérstök slitföt (overalls), því einkennisfötin m yndu strax 
annars eyðileggjast við slíka vinnu, og þessi slitföt vilja fljó tt ganga ú r sér og 
skemm ast. E ftir undanfarinni reynslu m á áætla, að kostnaður við um ræ ddan 
fatnað  verði kr. 525,00 á hvern tollþjón. V erður því þessi ú tgjaldaliður fyrir 
9 tollþjóna kr. V725,00.

4. Til ým islegra ú tgjalda við tollgæzluna hefir ávallt gengið nokkur 
fjárhæ ð, svo sem til áhalda og tæ kja við le itir í skipum  og rannsókn á vörum, 
innsiglanir á vörum  og rúm um  og lestaropum  i skipum. Og svo sérstaklega til 
aukaaðstoðar, sem oft verður að grípa til, þegar to llþ jónarn ir kom ast ekki 
yfir það, sem  gera þarf, svo sem tilfærslu vara  í lestum  og kolaboxum , við 
le itir i skipum  o. fl. T ollþ jónarnir fá  og hafa fengið 10 daga fr i á hverju



sumri, og m á þaS ekki m inna vera, er tekið er tillit til þ e irra  langa daglega 
vinnutim a og helgidagavinnu. Þetta  verða 90 dagar fy rir þá  alla 9 sam anlagt. 
Af því gæzlan jná engan m ann missa, svo hún geti verið i lagi og eftir settum  
reglum , þá  verður að taka  aukam ann fy rir þann, sem burtu  er, og kostar það 
i öllu falli y fir 1000 kr. Til a llra  þessara nefndu ýmislegu gjalda er ekki hægt 
að áæ tla m inna en kr. 2600,00.

E ftir fram anrituðu  verður þá áæ tlunin um  kostnað við tollgæzluna í 
Reykjavik um  árið  1933 þessi:

Sam kvæm t 1. tölulið
—  2. —

— 3. —
— 4. —

Sam tals kr. 50445,00

k r. 37800,00
— 5320,00
— 4725,00
— 2600,00

Jón H ermannsson  
(sign).


