
Nd. 78. Fyrirspurn
til viðskiptamálaráðherra um út flutning gjafaböggla.

Frá Gylfa Þ. Gíslasyni.

Er viðskiptamálaráðherra kunnugt um, að allmikið og verðmætt vörumagn er
flutt úr landi í gjafabögglum?

Ef svo er, hefur ráðherrann þá í hyggju að gera ráðstafanir til þess að stemma
stigu við því og hverjar?

Gr e i fl a I' ger ð.
Samkvæmt reglum þeim, er nú gilda, er heimilt að senda til útlanda gjafa-

höggla, allt að 300 kr. virði, án útflutningsleyfis. Hefur ekki þótt ástæða til þess að
hafa afskipti af því, þótt menn vildu senda ættingjum eða kunningjum erlendis
dálítið af mat eða öðrum nauðsynjum, enda ekki gert ráð fyrir því, að svo mikið
gæti að slíku kveðið, að það mundi hafa veruleg áhrif á vörubirgðir í landinu.

Nú mun reynslan hins vegar hafa orðið sú, að heimild þessi hefur verið stór-
lega misbrúkuð á síðast liðnu hálfu öðru ári. Hér hafa verið til ~rmsar þær vörur,
sem mikill skortur hefur verið á -í ýmsum nágrannalandanna, og hefur orðið til-
hneiging Í þá átt, að slíkar vörur væru fluttar úr landi. Flestum þeim, sem dvalið
hafa um skeið í Danmörku á þessu ári eða hinu næsta á undan, mun vera ljóst,
að geysi mikið vörumagn hefur verið flutt þangað eftir öðrum leiðum en venjuleg-
um verzlunarleiðum, einkum tóbak, kaffi og vefnaðarvara. Um það er Í sjálfu sér
ekki nema gott eitt að segja, að íslendingar vilji gleðja kunningja sína erlendis,
íslenzka eða erlenda, með því að senda þeim að gjöf dálítið af vöru, sem þá van-
hagar um, og engin ástæða til þess 'að Ietta fingur út í það, meðan ekki er skortur
á þessari vöru hér. En hinar miklu sendingar gjafaböggla til útlanda hafa síður en
svo allar verið þess eðlis og jafnvel ekki fyrst og fremst. Hér er nú, svo sem kunn-
ugt er, mikill fjöldi útlendinga við vinnu, einkum Danir. Fyrir hluta af kaupi sínu
hafa þeir keypt hér og kaupa vörur, sem skortur er á í Danmörku, handa venzla-
fólki sínu og kunningjum þar, og fá greiðslu í dönskum krónum. Á þennan hátt
er hluti af kaupi þeirra yfirfærður í danskan gjaldeyri, og gjaldeyrislöggjöfin
þannig sniðgengin, auk þess sem gjafabögglaheimildin er misnotuð. Það er og til,
að íslendingar stundi skiptiverzlun við kunningja sína í Danmörku og annars
staðar, þannig að þeir senda hinum síðarnefndu tóbak, kaffi, sápu, silkísokka,
vefnaðarvöru o. s. frv. gegn því að fá í staðinn skartgripi, skrautmuni, húsgögn
og annað, sem er yfirleitt mun dýrara hér en í landi "viðskiptavinarins". Ýmsir
munu og hafa útvegað sér erlendan farareyri á þennan hátt.

því miður er ekki hægt að fá upplýsingar um, hversu mikið hefur kveðið að
gjafabögglasendingum til útlanda. En ég hef fengið bögglapóststofuna til þess að
gera samanburð á bögglasendingum yfirleitt nú og fyrir stríð, og mun mega gera
ráð fyrir, að meginhluti aukningarinnar séu gjafabögglar. Sú skýrsla er þannig:

Lönd 1939

Danmörk 750
Noregur 755
Færeyjar 97
England 251
Bandaríkin .

1944 Ut. '45-81/12 '45 1/1 '46-15/10 '46

10536 16917
1962 2513
128 1641
1759(allt árið) 2335
756(allt árið) 644"337

Á bögglapóststofunni er ekki talið fjarri lagi að áætla meðalþyngd bögglanna
um 5 kg, og hefur þá þyngd gjafasendinga til Danmerkur á fyrstu 9 mánuðum þessa
árs numið 85 smálestum. Vm verðmæti þessa útflutnings er að sjálfsögðu afarerfitt að
segja, en ef meðalverðmæti bögglanna er talið 150 kr., hefur heildarverðmæti þessa
útflutnings numið 2,5 millj. kr.

Af tölum þessum virðist mér augljóst, að nauðsyn sé á aðgerðum til þess að
stemma stigu við þessum útflutningi. Skilyrði okkar til innflutnings á sumum þeim
vörum, sem vitað er, að fluttar eru út á þennan hátt, eru takmörkuð, svo að við höfum
fulla þörf fyrir þær sjálfir. Flestar þessara vörutegunda eru og fluttar inn gegn
greiðslu í dollurum, og eru þvi dýrmætar frá gjaldeyrissjónarmiði. Og síðast en ekki
sízt hefur heimildin til gjafasendinga án útflutningsleyfis verið notuð til þess að
sniðganga gjaldeyrislöggjöfina.

Af öllum þessum ástæðum virðist mér þörf it endurskoðun gildandi ákvæða um
gjafasendingar til útlanda, og er fyrirspurn þessi borin fram til þess að fá upplýs-
ingar um, hvort vænta megi slíkrar endurskoðunar af hálfu viðskiptamálaráðuneytis-
ins.


