
Nd. 432. Frumvarp til laga
um frestun  á fram kvæm d ým issa ákvæða laga nr. 62 30. des. 1939, um  to llsk rá o. fl. 

F lm .: ís le ifu r Högnason, E inar Olgeirsson.

1. gr.
T il á rsloka 1943 skal ekki innheiin ta  vörum agnstoll og verðtoll samkv. 1. gr. laga 

nr. 62 frá  30. des. 1939, um  to llsk rá o. f 1., að undanteknum  þeim A’örum, sem greinir 
í e ftirfarand i liðum to llsk rá rin n a r:

1. kafli nr. 1— 12.
3. — nr. 1—9.
5. — nr. 1—11 og 13--15.
6. — nr. 4—7.

16. — nr. 1—8.
22. — nr. 1—38.
24. — nr. 1—9.
25. — nr. 1—8, 11— 16 og 22—25.
26. — nr. 1—4.
31. — nr. 1—25.
34. — nr. 1—6 og 8.
37. — nr. 15.
44. — nr. 45.
45. — nr. 17, 18 og 21--24.
46.C — nr. 1—4.
57. — nr. 1—5.
58. — nr. 30.
59. — nr. 10.
60. — nr. 9 og 25.
61. — nr. 1—11.
71. — nr. 23.
82. — nr. 1—2 og 10.
84. — nr. 6—7.

Lög þessi öðlasl þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Sam kvæmt y firliti fjárm áln ráðherra  um  tek ju r og gjöld rík issjóðs árið  1941 nániu 

tek ju r rík issjóðs af vörum agnsgjaldi og verðtolli röskum  23 rnillj. króna, og fóru 
báðir þessir tek ju lið ir röskum  14 m illj. k róna fram  ú r áæ tlun. E ngar þæ r brey tingar 
hafa enn gerzt, sem af megi ráða, að að rar tek ju r rík issjóðs n iinnki, heldur þvert á 
móti æ ttu skattafrum vörp  þau, sem nú liggja fv rir  þinginu og væntanlega verða sam- 
þvkkt, að auka enn tek ju r rik issjóðs og rekstrarafgang.

A hinn bóginn fe r dýrtíð in  stöðugt í vöxt. Með fru iuvarp i o kkar er til þess ætl- 
azt, að rík issjóður sjái á bak m estöllum  tolltekjum  sinum  um ákveðið tím abil og á 
]>vi tím abili verði aðeins innheim tur to llu r af m unaðarvörum  og alóþörfum  vörum, 
og m undi slík ráðstöfun, án þess að stofna greiðslujöfnuði rík issjóðs í hæ ttu, draga 
mjög ú r  dýrtiðinni, og æ tti að vera óþarft að rökstyðja það n án ar hér, en verður vænt- 
anlega gert í fram sögu.


