
Nd. 298. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 41 27. júní 1921, uin breyt. á 1. gr. tolllaga, nr. 
54 11. júli 1911.

F rá  minni hl. fjárhagsnefndar.
1 frv. þessu er farið fram  á, að liækkaður verði tollur á allskonar unnu 

tóbaki, neftóbaki, munntóbaki og reyktóbaki, um kr. 1.60 á kg., auk gengisvið- 
auka, og yrði öll hækkunin þvi kr. 2.00 á kg. Auk þess er lagt til, að hækkaður 
verði tollur á tóbaksvindlum um kr. 3.20 á kg., á vindlingum um kr. 1.60 og á 
brjóstsykri, konfekti o. fl. um kr. 1.00 á kg., auk gengisviðaukans, en gengisvið- 
aukann á tolli af þeim vörum, sem taldar eru í 1. gr., er lagt til að fram lengja 
til ársloka 1935.

Við getum fallizt á, að frv. þetta verði samþykkt, að öðru leyti en því, að 
við erum algerlega mótfallnir þeirri hækkun á tóbakstollinum (af neftóbaki, 
munntóbaki og reyktóbaki), sem frv. ráðgerir. Þessi tollur er nú kr. 4.80 á kg., 
og að viðlögðum gengisviðauka kr. 6.00 á kg. Tollurinn er því þegar svo hár, 
samanborið við verð vörunnar, að af þeirri ástæðu virðist nokkuð vafasamt, 
að fært sé að hækka hann. Auk þess er þessi tollur þegar orðinn svo tilfinnan- 
legur skattur á neytendur, að ekki er á bætandi, ekki sízt vegna þess, hve rang- 
látur liann er, þar sem enginn m unur er gerður á tollinum eftir gæðum eða dýr- 
leika vörunnar, og kem ur hann því þyngst og verst niður á þeim, sem minnstu 
liafa úr að spila. En þó að tóbak sé talið „óþarfi“, þá er það nú svo, að það er 
og verður almenn neyzluvara, og tollhækkun sú, sem hér er um að ræða, verður 
þannig að kalla má alm ennur nefskattur á alla tóbaksneytendur, er væntanlega 
nem ur ekki minna en 10 kr. á hvern.

Alþingi, 1. nóv. 1934.
Jakob Möller, Ólafur Thors. 

fundaskr., frsm.


