
Nd. 460. Nefndarálit
uni frv. til laga um tollskrá o. fl.

F rá  fjárhagsnefnd.

A fyrri hluta þings fóru fjárhagsnefndir I>eggja deilda yfir frv. lið fyrir  lið. Nefnd- 
irnar hafa og haft náið sam starf við millij)inganefndina í skatta- og tollamálum, sem 
samdi frv. Ýinsar brevtingartillögur, sem nel'ndirnar voru allar sannnála um, hafa 
þegar verið sam])vkktar í efri deild. Þær breytingartill., sem nú eru gerðar við frv., 
eru flestar frá milliþinganefndinni og allar gerðar i samráði við hana, og skal gerð 
grein fv r ir  þeim á þessa leið:

Um brtt. við 1. gr.
1. tillaga. Yísast til greinargerðar við nr. 2.
2. tillaga. Oxvd þessi eru talin nauðsvnleg til þess að hægt sé að nota síldarlýsi 

til málningarframleiðslu. — Efni þau, sem talin eru i nr. 16—21, eru hliðstæð fvrr- 
nefndum efnum og þvkir þvi rétt, samræmis vegna, að lækka verðtoll á þeim.

3. tillaga. Hr. lyfjafræðingur Kristinn Stefánsson hefir, samkvæmt beiðni milli- 
jiinganefndarinnar, gert skrá, sem lögð verður til grundvallar verðtollsundanfiágunni. 
E r hún samin jiannig, að undir hana falli aðeins nauðsynlegustu lvf og lvf jaefni, að svo 
miklu levti, sem jiau eingöngu eða að mestu levti eru notuð sem Ivf og verða greind 
frá efnivörum til iðnaðar. Þau lyf eða lyfjaefni, sem fvrst og fremst eða jafnfram t 
eru notuð sem efnivörur til iðnaðar, falla j)á að sjálfsögðu undir  önnur tollskrár- 
númer, þar sem þau eig'a heima samkvæmt eðli sínu.

4. tillaga. Þungspat er notað á sama hátt sem krít  við málningarframleiðslu, þ. e. 
sem fyllingarefni, og jiar af leiðandi rétt, að á því sé sami tollur.

á. tillaga. Vefnaður hefir verið talinn segldúkur, jiótt hann  væri impregneraður 
og litaður. Með niðurfellingunni er ætlazt til, að þetta haldist óbreytt.

6. tillaga. Hækkun til samræmis við aðra muni ú r  vefnaðarvöru.
7. tillaga. Þessi skófatnaður er ekki fram leiddur hér á landi, en er hinsvegar mikið 

notaður af þeim, sem vinna framleiðslustörfin til lands og sjávar.
8. tillaga. Lækkun til samræmis við nr. 30 í 72. kafla.
9. tillaga. Sett til frekari skýringar á liðnum.

Um brtt. við 2. gr„ stafl. m.
Rétt þvkir að hafa tollivilnun til þeirra fvrirtækja, er hér eiga hlut að máli, í und- 

anþáguformi, frem ur en að lækka eða fella n iður tollinn á viðkomandi tollskrárliðum, 
jiar sem undir  suma þá liði, er til greina kæniu, fellur ýmislegt annað, sem ekki er 
ástæða til að ívilna í tolli sérstaklega.

Um brtt. við 3. gr„ stafl. c.
Til þess að verjast tjóni af völdum kartöf lusýkinnar þarf að sprauta kartö f lu rnar 

með Bordeauxvökva; efnið i hann þarf að flvtja inn. Þ a r  sem nauðsynlegt er að út- 
breiða notkun jiessa varnarlyfs, er rétt að hafa jiessi efni tollfrjáls. — Nautgripa- 
ræktunarfélögin gera fitu rannsóknir á mjólk og þurfa að nota til þess svonefndan 
Höjbergsvökva. Sanngjarnt virðist, að hann  sé tollfrjáls.

Um brtt. við 18. gr.
Meðan enski sam ningurinn er í gildi verða raunverulega ekki tolluð, eftir nr. 17 

í 48. kafla, önnur efni en þau, sem notuð eru nú til vinnufatagerðar, svo og nokkur 
efni ú r baðmull til húfugerðar. Lækkun sú, sem snertir 35. lið 50. kafla, nær aðeins 
til efnis í regnkápur, sem hér eru búnar til, en samskonar er lendar kápur eru nú 
tollaðar samkvæmt enska samningnum með 18 aura vörumagnstolli pr. kg. og 1 5 f c 
verðtolli.



Uni brtt. um ákvæði um stundarsakir.
a. Svo sem kunnugt er, kem ur tollskráin  til að gera talsverðar breytingar á núgild- 

andi tollakerfi. Enda þótt með ákvæðum to llskrárfrum varpsins sé reynt að Iétta undir 
með innlendri iðnaðarframleiðslu, eins og fært þvkir, er hugsanlegt, að í frumvarp- 
inu levndust einhver þau ákvæði, þar sem ákveðið sé tiltölulega hæ rra  aðflutnings- 
gjald á efnivöru til iðnaðarframleiðslu en á tilsvarandi erlendri aðfluttri fullunninni 
iðnaðarvöru. Með bráðabirgðaákvæði þessu er ætlazt til, að opnuð sé leið fvr ir  fjár- 
málaráðuneytið til að bæta ú r  þessu. Akvæði þetta á þó aðeins að gilda til næstu þing- 
loka. Innan þess tíma á Alþingi að geta verið búið að bæta úr nefndum hugsanlegum 
ágöllum, ef því þykir ástæða til.

b. Eins og að fram an segir, kem ur tollskráin til að gera talsverðar breytingar á 
núgildandi tollakerfi, en afleiðing af því verður sú, að töluverðan undirbúning  þarf til 
að samlaga þessar brevtingar öllu fvrirkomulagi í tollheimtunni og ú tbúa til afnota 
fvrir  tollstarfsmenn og tollgreiðendur aðgengileg gögn, t. d. s tafrófsskrá vfir toll- 
skrána, til afnota við tollafgreiðslur og tollskýrslugerðir. l 'pphaflega var ætlazt til, 
að tollskráin kæmi til fram kvæm da við næstu áramót, en þar eð tollskrárfrum varpið  
verður tæplega afgreitt frá  Alþingi fvrr en um áram ótin  og fv rr  liggja ekki fyr ir  nið- 
urstöður uni meðferð einstakra ákvæða, getur svo borið undir, að fram angreindum  
undirbúningi verði ekki lokið. Með bráðabirgðaákvæði þessu er ætlazt til, að fjár- 
m álaráðherra geti, þar til undirbúningi þessum í janúarm ánuði næstkomandi er lokið, 
látið innheimta sömu aðflutningsgjöld og nú eru innheimt.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþvkkt með þessum

T v i * 1  0r BREYTINGUM: magn's- Verö-i .  r i u A . g i .  T o l l_ to lIu r to llur

1. Nr. 16— 21 í 28. kafla  orðist syo: eining Aurar °/o
16 —  am m oniakupplausn  .......................................... 1 kg. 7 8
17 —  m agnesíum oxyd og hydroxyd .......................  —  7 8
18 —  barium oxyd og hydroxyd ................................. —  7 8
19 — alum iníum oxyd og hydroxyd ........................ —  7 8
20  — m anganoxyd og h y d r o x y d .................................  —  7 8
21 —  blýoxyd, nem a m en ja  og blýhvíta ............... —  7 8

2. A eftir nr. 21 í 28. kafla  komi 3 ný núm er, svo h ljóðandi:
22 —  koboltoxyd og hydroxyd .................................  1 kg. 7 8
23 —  koparoxyd og hydroxyd ................................. —  7 8
24 —  kvikasilfuroxyd ...................................................  —  7 8

3. 28. kafli nr. 54 orðist svo:
L v f :
54 — nauðsynlegustu  lyf sam kvæm t skrá, stað-

festri af f já rm á la ráð h e rra  .............................. 1 kg. 7
55 — ö n nur   —  7 8

4. 30. kafli nr. 9 orðist svo:
9 Þungspat, malað eða þ v e g i ð ................................. 1 kg. 1 8

5. Orðin „ólitaður og ó im pregneraður"  í niðurlagi
aths. við 48. kaf la  falli niður.

6. 52. kafli nr. 39 orðist svo:
39 Bakpokar, fa tapokar, vaðsekkir, ferðatöskur, 

k istur, h a t taösk ju r ,  hylki um  hljétðfæri, skot- 
færi, skotvopn, fiskistengur o. þ. h. vörur ót. a. 1 kg. 7 50

7. 54. kafli nr. 6 orðist svo:
6  stígvél ..................................................................  —  20 8

8. 72. kafli nr. 31 orðist svo:
31 Kúlu- og keflalegur ...................................................  1 kg. 2 2

9. 73. kafli nr. 18 orðist svo:
18 — ja rðs trengur (kabel) og sæ strengur .............  1 kg. 7 10



II. Við 2. gr. í stað orðanna „Til ársloka 1940“ í stafl. 111. kom i: Til ársloka 1943.
III. Við 3. gr. Staflið c. skal orða svo:

c. Að heimta ekki aðflutningsgjöld af sýrum  til votheysgerðar, efnum til varn- 
ar gegn kartöflusýki og Höjbergsvökva til f i tu rannsókna á mjólk, sem áburð- 
areinkasala ríkisins fly tur inn.

IV. Við 18. gr. Aftan við greinina bætist ný  málsgr.:
Meðan sam ningur sá, sem um ræðir í 1. mgr. þessarar greinar, er í gildi,

skulu vörur þær, sem ta ldar eru i 17. lið 48. kaf la  tollskrárinnar, og vefnaðar-
vara, sem fellur undir  35. lið 50. kafla  sk rá r innar  og yfirdregin er með káts júk  
eða öðru þesskonar efni, tollast með 20 aura  vörumagnstolli og 15% verðtolli.

V. Aftan við frumv. komi svo hljóðandi

ákvæði um stundarsakir:
a. F rá  gildistöku laga þessara og til loka næsta reglulegs Alþingis skal fjármála- 

ráðuneytinu heimilt að endurgreiða iðnaðarm anni eða ið jurekanda aðflutn- 
ingsgjald eða h lu ta  aðflutningsgjalds af efnivöru, sem hann  á fullnægjandi 
hátt  sannar fyr ir  ráðunevtinu, að hann  hafi notað til iðnaðarframleiðslu sinn- 
ar, og hann  sannar á sama hátt að beri h æ rra  aðflutningsgjald að tiltölu en 
tilsvarandi unnin  iðnaðarvara af erlendum uppruna, sem flutt er hingað til 
lands.

b. F já rm álaráðherra  skal heimilt að láta innheim ta aðflutningsgjöld í janúar- 
mánuði 1940 á sama hátt  og eftir sömu lögum og reglum og þau gjöld voru 
innheimt eftir á  árinu  1939.

Alþingi, 15. des. 1939.

Sveinbj. Högnason, Ásgeir Ásgeirsson, Sigurður Kristjánsson. 
form. fundaskr., frsm.

Steingr. Steinþórsson. Stefán Stefánsson.


