
Nd. 517. Frumvarp tíl laga
um breyting á lögum nr. 62 30. des. 1939, um tollskrá o. fl.

(Lagt fyrir Alþingi á 72. löggjafarþingi, 1953.)

1. gr.
Á tollskránni í 1. gr. laganna eru gerðar þessar breyt-

ingar:

1. Athugasemdin aftan við nr. 11 í 19. kafla falli niður.
2. Aftan við nr. 3 í 28. kafla komi svo hljóðandi athugasemd:

Aths. Ráðuneytinu er heimilt að færa kolsýru niður i 8% verðtolI.
3. Aftan við nr. 51 í 28.' kafla komi nýtt nr., svo hljóðandi:

51a - Frostlögur og bremsuvökví .
4. Í stað nr. 2 í 30. kafla komi tvö nr., svo hljóðandi:

Litarextrakt úr jurtaríkinu:
2 - barkarlitur .
2a - annar .

5. Í stað fyrirsagnarinnar að 33. kafla "Ostaefni (kaseín),
albúmín, gelatin, lím og steiningarefni (appretúrefni)"
komi: Eggjahvítuefni og efni leidd af þeim, lím og stein-
ingarefni.

6. Aftan við nr. 3 í 33. kafla komi nýtt nr., svo hljóðandi:
3a Peptón, petónöt, protein, ót. a., og efni leidd af þeim

7. Í stað nr. 6 í 33. kafla komi tvö nr., svo hljóðandi:
6 - dextrín .
6a - annað .

8. Aftan við nr. 19a í 39. kafla komi nýr liður, svo hljóðandi:
19b Björgunarbátar og önnur björgunartæki .

9. Aftan við nr. 7 í 40. kafla komi svo hljóðandi athugasemd:
Aths. Ráðuneytinu er heimilt að lækka eða fella niður verðtoll af

ósöguðum tr.iáviði í fisktrönur.

10. Nr. 11 í 40. kafla orðist svo:
11 - askur og álmur .

11. Við nr. 61 í 40. kafla komi svo hljóðandi athugasemd:
Aths. Ráðuneytinu er heimilt að lækka verðtoll af túrbinupipum

niður i 8%.
12. Nr. 1 í 46. kafla B orðist svo:

1 Gervisilkiúrgangur, óspunnir gervisilkiþræðir og aðrir
þess konar gerviþræðir .

13. Nr. 5 og 5a í 46. kafla B orðist svo:
5 - netjagarn, einlitt .
5a - annað '•.

14. Nr. 1 í 46. kafla e orðist svo:
1 Þráður úr alls konar spunaefnum, vafinn eða tvinnaður

með málmþræði .
J5. Nr. 5 í 49. kafla orðist svo:

5 - netjagarn .
16. Nr. 35 í 50. kafla orðist svo:

35 - annars · · .. ·· .. ······
17. Í stað nr. 10 í 52. kafla komi tvö nr., svo hljóðandi:

- - baðmull:
- - - nærfatnaður :
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10 - - - - "manchettskyrtur" .
10a - - - - annar .

18. Nr. 34 í 52. kafla orðist svo:
34 Segl og bárufleygat .

19. Nr. 42 í 63. kafla falli niður.
20. Aftan við athugasemdina við nr. 66 i 63. kafla bætist:

Enn fremur er ráðuneytinu heimilt að lækka verðtoll af
rúmum fyrir sjúkrahús niður i 8%.

21. Aftan við nr. 97 í 63. kafla komi nýtt nr., svo hljóðandi:
97a - önnur .

22. Nr. 25 í 71. kafla orðist svo:
25 - með áletrun, sem ber með sér, að þynnurnar séu

ætlaðar utan um innlendar landbúnaðar- og sjávar-
afurðir eða aðrar íslenzkar afurðir til útflutnings

23. Nr. 15 í 75. kafla orðist svo:
15 Hestvagnar, heygrindur fyrir dráttarvélar og aðrir

áþekkir vagnar og vagnhlutar. ót. a _ .
24. Nr. 4 í 77. kafla orðist svo:

4 Smásjár og smásjárhlutar __......•.
25. Í stað fyrirsagnarinnar að 79. kafla "Hljóðfæri og hljóð-

færahlutar" komi: Hljóðfæri, hljóðritunartæki og hlutar
til þeirra.

26. t stað nr. 8 í 79. kafla komi tvö nr., svo hljóðandi:
8 Harmoníkur .
8a Hlutar til harmoníka .

27. Í stað nr. 8 og 9 í 82. kafla komi fimm nr., svo hljóðandi:
8 - umbúðablöð, ólituð, einnig áletruð, ef áletrunin ber

það með sér, að þau séu ætluð utan um íslenzkar
afurðir til útflutnings .

- plötur, stengur, þynnur o. þ. h.:
9 - - einlitar og ómunstraðar .
9a - - aðrar í ströngum eða lengjum .
9b - duft og deig, ót. a. . .
9c - fatnaður, nema skófatnaður .

28. Aftan við nr. 6 í 85. kafla komi nýtt nr., svo hljóðandi:
7 Bandprjónar, heklunálar, prjónavélanálar, saumavéla-

nálar, saumnálar, seglsaumsnálar, striganálar, stoppu-
nálar og aðrar þess háttar nálar .
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2. gr.
Á 3. gr. laganna eru gerðar þessar breytingar:

1. i-liður 3. gr. orðist svo:
i. Að endurgreiða aðflutningsgjöld eða hluta af þeim af umbúðum og af efni

i umbúðir um innlendar framleiðsluvörur, sem fluttar eru til útlanda til
sölu þar, og af vélum, sem eingöngu eru notaðar til framleiðslu á slikum
umbúðum.

2. j-liður 3. gr. orðist svo:
j. Að endurgreiða aðflutningsgjöld eða hluta af þeim af efnivörum í innlendar

framleiðslu- og iðnaðarvörur, sem sendar eru til útlanda til sölu þar, enda
sé hægt að ganga úr skugga um magn og verð hinna erlendu efnivara, eða
að greiða hinum innlendu framleiðendum útflutningsendurgreíðslur, sem
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svari sem næst til þeirra aðflutningsgjalda, sem ætla má að greiddar hafi
verið af efnivörunum.

3. A eftir y-lið 3. gr. komi tveir nýir stafliðir, svo hljóðandi:
z, Að endurgreiða aðflutningsgjöld af aðvinnslukostnaði íslenzkra framleiðslu-

og iðnaðarvara erlendis, enda geti sá hluti aðvinnslunnar ekki farið fram
hér á landi og vörurnar séu að vinnslu lokinni fluttar til útlanda til sölu þar.

þ. Að heimta aðeins verðtoll af leigu tækja, sem eru send hingað til notkunar
um stuttan tíma og þegar eru endursend að notkun lokinni.

æ. Að endurgreiða aðflutningsgjöld af vélum, sem eingöngu eru notaðar til
netjagerðar.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Með lögum þessum eru úr gildi numdir 17. liður laga nr. 49/1950 og 11. og 21.

liður 1. gr. laga nr. 108/1951, um breyting á lögum nr. 62 30. des. 1939, um tollskrá
o. fl.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Flestar þær breytingar á tollum, sem frumvarp þetta gerir ráð fyrir, eru vegna

iðnaðarins, aðallega ætlaðar til þess að lagfæra tolla á hráefnum og vörum til iðnað-
arins og í einstökum tilfellum til þess að auka vernd iðnaðarins með hækkun að-
flutningsgjalda.

Við undirbúning málsins hafa verið tekin til ýtarlegrar athugunar öll erindi
um breytingar á tollum, sem borizt hafa frá iðnaðarfyrirtækjum og samtökum iðn-
aðarins og iðnaðarmanna. Enn fremur hefur verið athugað gaumgæfilega bráða-
hirgðanefndarálit það, sem borizt hefur frá milliþinganefnd í iðnaðarmál um, og í
samráði við iðnaðarmálaráðherra haft sérstaklega samband við Félag ísl. iðnrek-
enda um það, hvaða atriði mest áherzla væri lögð á í þessu sambandi.

Um einstök atriði þykir ástæða til að taka það fram, sem fer hér á eftir.

Um 1. gr.
1. Breyting þessi er gerð vegna iðnfyrirtækja, sem framleiða tilteknar innlendar

tollvörutegundir .
Samkvæmt lögum nr. 60/1939, um gjald af innlendum tollvörutegundum, eru

gjaldskyldar með kr. 13.86 af kg kókosbollur, "negrakossar" og rjómalengjur. Eftir
að kex og aðrar brauðvörur komu á bátalista hafa alls konar vörur af því tagi verið
fluttar inn og þar á meðal sams konar vörur og nefndar voru og gjaldskyldar eru
eftir lögum nr. 60/1939. En þrátt fyrir bátagjaldeyrinn er hærra tollvörugjald af
hinum innlendu vörum en af hinum erlendu innfluttu, en til þess að hinar erlendu
af sama tagi og hinar innlendu geti talizt til 18. kafla með sömu aðflutningsgjöld-
um og aðrar kakaóvörur, sem eru með innlendu tollvörugjaldi, og til þess að hinar
erlendu vörur verði í hærri gjöldum en hinar innlendu, verður að fella úr gildi
ákvæðin í athugasemdinni við nr. 11 i 19. kafla, en i kókosbollum, "negrakossum"
og rjómalengjum er minna en 50% af kakaói og súkkulaði.

2. Með 3. lið 1. gr. laga nr. 71/1947 var hækkaður verðtollur á kolsýru úr 8%
í 30%, og var það gert til verndar kolsýrugerð innlends fyrirtækis. Fyrirtæki þetta
er nú hætt störfum, en fyrirtæki, sem nota kolsýru, kvarta yfir of háum tolli af
þessari vöru og fara fram á, að heimilt verði að lækka verðtollinn að nýju i það,
sem hann var áður. Þar eð sanngjarnt þykir að verða við þessari beiðni nefndra
iðnfyrirtækja, er borin fram breytingartillaga sú, sem hér um ræðir.

3. Frostlögur telst nú ýmist til nr. 52 og 54 í 28. kafla tollskrár með 8% verð-
tolli eða til nr. 61 í sama kafla með 30% verðtolli. og hefur mest af frostleginum
undanfarið komið í þann verðtoll. Það er óeðlilegt, að sams konar vörur komi í
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fleiri tollskrárnúmer og séu með misháum tolli, og til að bæta úr því, er lagt til, að
allur frostlögur komi i eitt og sama númer, en þetta verður því aðeins gert, að tekið
verði upp nýtt númer í 28. kafla, eins og gert er ráð fyrir í þessum tölulið frum-
varpsins. Þá er ætlazt til, að allur bremsuvökví, sem er vara skyld frostlegi, komi i
sama númer.

4. Netjagerðir fara fram á lækkun á tolli af extröktum til að lita með net. Af
venjulegum netjum eru aðeins 2 aurar af kg í vörumagnstoll og 2% verðtollur,
sbr. nr. 19a i 50. kafla tollskrár, og þykir ekki sanngjarnt, að af netjalitum séu
hærri tollar.

5. og 6. Ölgerðin h.f. Egill Skallagrímsson hefur farið fram á það, að eggja-
hvituefnið pepton, sem hún ætlar að nota til ölframleiðslu sinnar, verði sett i 8%
verðtoll eins og önnur hráefni til iðnaðar. Sanngjarnt þykir að verða við þessari
beiðni iðnfyrirtækisins, en um leið þykir rétt, að sams konar efni, þ. e. eggjahvítu-
efnið protein og efnið petónat, sem er leitt af því, verði sett í sama númer, en efni
þessi eru notuð til iðnaðar. Hið nýja númer er tekið eftir frumvarpi tollmálaskrif-
stofunnar i Briissel og eins fyrirsögnin að 33. kafla, sem er einnig stytt frá því,
sem nú er, og færð til samræmis við þær vörur, sem taldar eru í kaflanum, þar á
meðal hið nýja númer.

7. Er ákvæðin um lim og steiningarefni í 33. kafla voru gerð einfaldari með
lögum nr. 108/1951, var hækkaður úr 8% i 30% verðtollur af dextríni og byggt á
því, að hægt væri að framleiða vöru þessa hér á landi. Nú hefur hins vegar máln-
ingarverksmiðjan h.f. Harpa farið þess á leit, að verðtollurinn af dextríni verði
aftur lækkaður i 8%, þar eð hún flytji þessa vöru inn og noti hana sem hráefni í
gólfdúkalím. og vegna þess, að ekki er enn hafin framleiðsla á vöru þessari hér á
landi, þykir sanngjarnt að verða við þessari beiðni iðnfyrirtækisins til stuðnings
innlendri límframleiðslu.

8. Undanfarið hafa verið fluttir inn gúmmibjörgunarbátar til notkunar í hin-
um smærri fiskiskipum, sem ekki hafa rúm fyrir venjulega björgunarbáta, en
gúmmíbátarnir eru blásnir upp með þar til gerðum tækjum á örskömmum tíma og
óútblásnir taka þeir lítið rúm í skipinu. Það þykir sanngjarnt, að þessi öryggistæki
hinna smærri skipa séu tolluð á sama hátt og önnur björgunarlæki, sbr. 41. kafla
nr. 4, og því er borin fram tillaga sú, sem felst í þessum lið.

9. Útgerðarmenn og fiskútflytjendur hafa farið þess á leit, að lækkuð séu að-
flutningsgjöld af fisktrönum. Þar eð sanngjarnt þykir að styðja útflytjendur herts
fisks, er lagt til, að ráðuneytinu heimili st að lækka eða fella niður aðflutnings-
gjöld af ósöguðum trjávið i fisktrönur. Ekki þykir fært að breyta ákvæðunum í
40. kafla með öðrum hætti en hér er gert, þar eð erfitt er að greina efnið í trön-
urnar frá öðrum staurum og spírum.

10. Undanfarið og lengst af hefur asktré verið notað í pílára í vagnhjól, en
erfiðleikar hafa verið á að fá útflutningsleyfi erlendis fyrir þeirri viðartegund.
Hins vegar hafa fengizt útflutningsleyfi fyrir álmi, og er einnig hægt að nota hann
i pílára, en af álmi er 15% verðtollur, en af aski aðeins 8%. Nú fara vagnasmiðir
fram á það, að verðtollurinn af álmi sé lækkaður til samræmis við verðtollinn af
aski, og þar eð hér er um hliðstæðar viðartegundir að ræða, þykir sanngjarnt að
verða við beiðni iðngreinar þessarar.

11. 30% verðtollur þykir of hár verðtollur af túrbínupípum og hefur þráfald-
lega verið kvartað yfir honum. Til þess að bæta úr þessu, er lagt til, að ráðuneyt-
inu heimilist að færa verðtollinn niður í 8%.

12. og 13. Spunaverksmiðjur hafa flutt inn gervisilkiþræði til framleiðslu
sinnar. Hafi þræðirnir verið spunnir eða á þeim verið snúður, hafa þeir talizt til
nr. 5a í 46. kafla B með 20 aura vörumagnstolli og 15% verðtolli, en hafi enginn
snúður verið á þræðinum, hafa þeir talizt til nr. 1 i sama kafla með 2 aurum af kg
og 2% verðtolli. Það er hvort tveggja, að hér er algerlega óeðlilegur munur á tolli
og eins hitt, að oft er mjög erfitt að skera úr því, til hvors tollskrárnúmersins þræð-
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írnir eiga að teljast. Hefur afleiðingin af því orðið sú, að sams konar vörur hafa
verið tollaðar með tvennu móti, þó að þær væru notaðar í sömu vöru.

Er hér um að ræða lagfæringu til hagsbóta iðnaðinum með verulegri lækkun
á tolli eftir nr. 5a, en lítils háttar hækkun á tolli eftir nr. 1, en sú hækkun er aðeins
til að samræma tollana eftir þessum tveimur númerum og auðvelda þar með fram-
kvæmdina og eins til að samræma tollana eftir þessum liðum tollunum á baðmullar-
garni i nr. 7 i 48. kafla.

13. og 15. Þessi breyting er gerð vegna óska frá netja- og seglagerðum. Einnig
þykir eðlilegt, að sömu tollar séu á netjagarni úr gerviefnum og úr hör og af netja-
garní úr baðmull. Lagt er því til, að verðtollurinn eftir nr. 5 í 46. kafla B og eftir nr.
5 i 49. kafla sé felldur niður. Netjagarn úr nylon, sem er meir og meir að ryðja
sér til rúms, er oft litað, og er þvi lagt til, að i stað orðsins "ólitað" i nr. 5 i 46. kafla
B komi "einlitt".

14. Saumastofur kvarta yfir því, að sami tollur sé á vefnaðarþræði vöfðum
eða tvinnuðum málmþræði og kjólum og öðrum flíkum úr sama efni og njóti sauma-
stofurnar því engrar verndar á þessari framleiðslu sinni. Til að bæta úr þessu er
borin fram tillaga sú, sem hér um ræðir, og er gert ráð fyrir í henni, að verðtoll-
urinn eftir nr. 1 í 46. kafla e lækki úr 80% í 50% og vörumagnstollurinn úr 120í 20
aura innlendum saumastofum og fatnaðargerðum til verndar.

16. Sjóklæðagerðir búa nú til sjóklæði úr íbornum dúk, sem telst til nr. 35 í
50. kafla með 20 aurum af kg i vörumagnstoll og 30% verðtolli, en sjóklæði teljast
til nr. 3 í 52. kafla með 2 aurum af kg í vörumagnstoll og 25% verðtoll. Er þannig
hærri tollur af efninu en af tilbúnu vörunni, og þykir sanngjarnt, að þetta sé leið-
rétt og verðtollurinn lækkaður i 15%, eins og farið er fram á.

17. Iðnfyrirtæki, er búa til manchettskyrtur, kvarta yfir of lítilli vernd, en af
slíkum skyrtum úr baðmullarvefnaði, en úr þess konar vefnaði eru þær aðallega
gerðar, eru 20 aurar af kg í vörumagnstoll og 25% verðtollur, sbr. nr. 10 í 52. kafla,
en af aðalefninu í skyrturnar eru 20 aurar af kg í vörumagnstoll og 20% verðtollur,
sbr. nr. 18 í 48. kafla. Er hér um minni tollvernd að ræða en fatnaðargerðir njóta
yfirleitt, og er þvi lagt til, að verðtollurinn af manchettskyrtum sé hækkaður úr
25% í 50%, eins og farið er fram á.

18. Sanngjarnt þykir, að bárufleygar (flotakkeri) séu ekki í hærri tolli en
segl. Bárufleygar eru aðallega úr segldúk og teljast því til 52. kafla, og þar eð þeir
eru ekki taldir sérstaklega upp í þeim kafla, eiga þeir að teljast til nr. 43 í þeim
kafla með 20 aura vörumagnstolli af kg og 50% í verðtoll. Er engin sanngirni í því,
að þessar skipsnauðsynjar komi í þann toll.

19. og 28. Bandprjónar og nálar geta verið úr fleiri efnum en stáli, og oft eru
þessar vörur saman í sendingum, þó að þær séu ekki allar úr sama efni. Hefur það
þótt óeðlilegt, að vörur þessar kæmu þannig í fleiri tollskrárnúmer, og til þess að
bæta úr þessu, er lagt til, að allar þær vörur, sem taldar eru upp í nr. 42 í 63. kafla,
komi i sama númer í 85. kafla, og nr. 42 falli niður.

20. Á sjúkrahúsum eru mestmegnis notuð stálrúm, en af slikum rúmum er
ýmist 30% eða 50% verðtollur. Er mjög kvartað yfir þessum tollum, og þykir sann-
gjarnt, að heimilt sé að færa verðtollinn af þeim niður í 8%, eins og er af skurðar-
borðum, sem teljast til nr. 35 í 77. kafla með þeim verðtolli. en ekki hefur þótt fært
að telja sjúkrarúm til þess númers, þar eð ekki er gerlegt að gera greinarmun á
sjúkrarúmum og öðrum rúmum sams konar.

21. Tollskoðunarmenn hafa oft kvartað yfir því, að ekki væri til almennur liður
í áframhaldi af nr. 94-97 í 63. kafla, og hefur oft þurft að heimfæra ýmis tæki til
skipanna til annarra númera en þau eiga beinlínis undir, t. d. hafa allir veiðarfæra-
lásar og aðrir þess konar lásar til notkunar um borð verið taldir til botnvörpuhluta
í nr. 92 í 63. kafla, þó að þeir væru almennt ekki notaðir við það veiðitæki.

22. Til nr. 25 í 71. kafla teljast alúmíníumþynnur og aðrar málmþynnur því
aðeins, að þær séu með áletrun, sem ber það með sér, að þynnurnar séu ætlaðar utan

5



um íslenzkar afurðir til útflutnings, þ. e. að þær séu með áletrun á útlendu máli.
Eru það aðallega fiskumbúðir, sem hafa komið undir þetta tollskrárnúmer. Nú er
farið fram á, að alúmíníumþynnur utan um ost og smjör komi hér einnig undir,
og er lagt til, að nr. 25 verði breytt þannig.

23. Inn hafa verið fluttar heygrindur fyrir dráttarvélar, og með breytingunni
á nr. 15 í 75. kafla er lagt til, að þessi vara komi einnig undir númerið og tollist á
sama hátt og hestvagnar.

24. Smásjár eru fyrst og fremst tæki til vísindarannsókna og algerlega setjandi
á bekk með tækjum þeim, sem teljast til nr. 16 í 77. kafla. Lagt er því til, að sömu
tollar verði eftir nr. 4 og 16 í 77. kafla.

25. Hljóðritunartæki eru ekki hljóðfæri, en fyrst þau eru talin upp í 79. kafla,
þykir rétt, að þau séu einnig talin upp í fyrirsögninni.

26. Ráðuneytinu hefur borizt beiðni um lækkun á verðtolli á hlutum í harrnonikur,
en iðnaðarmaður sá, sem beiðnin er komin frá, hefur búið til harrnonikur, og fer
hann fram á sams konar vernd fyrir iðn sína og þeir hafa, sem gera við píanó og
orgel, sbr. nr. 2 og 4 í 79. kafla. Lagt er til, að beiðnin sé tekin til greina og verð-
tollur lækkaður úr 50% í 30%.

27. Er nr. 8 í 82. kafla var skipt með 21. lið laga nr. 105/1951 kom eftir breyt-
inguna meira undir hinn lága toll eftir nr. 8 en til var ætlazt. Tilætlunin var, að
nr. 8 í 82. kafla kæmi aðeins í stað nr. 21a í 44. kafla, sem aðeins tók til sellófan-
pappírs, en hinn lági tollur, aðeins 2% verðtollur, sem settur var á sellófanpappír
með 11. lið laga nr. 49/1950, varð til vegna notkunar pappírsins utan um frystan
fisk til útflutnings. Eftir frumvarpinu koma nú aðeins undir hinn lága toll í nr. 8
ólituð umbúðablöð eða m. Ö. o. þess háttar blöð, sem notuð eru utan um útflutnings-
fiskinn. Aðrar þynnur koma undir nr. 9 og 9a. Einlitar og ómunstraðar undir nr. 9
i 15% verðtoll. eins og fyrir gildistöku 21. liðs laga nr. 108/1951 (þynnur voru þá
taldar með plötum), en munstraðar og mislitar í nr. 9a, en verðtollurinn eftir þessu
númeri er ákveðinn i samræmi við mislitan og munstraðan baðmullardúk eftir nr.
18 i 48. kafla. Duft og deig er sett i 8% verðtolI, þar eð hér er um hráefni til iðnaðar
að ræða, og meginhlutinn af hráefninu í plastvörurnar kemur allt að einu í þann
verðtoll. þar eð efni leidd af sellulósa teljast til nr. 60b í 28. kafla með 8% verðtolli.
Nr. ge er samhljóða nr. 9 í 82. kafla, eins og það númer er nú.

Um 2. gr.
i. Heimildin í i-lið 3. gr. tekur nú aðeins til efnis í umbúðir. Nú er ætlazt til,

að sá liður taki einnig til umbúðanna fulltilbúinna, en fyrri hluti j-liðs 3. gr. tekur
nú til umbúðanna. Er þetta gert til þess, að j-liður eigi aðeins við efnivörurnar.

Þá er enn til stuðnings þessum umbúðaiðnaði lagt til með síðasta málsliðnum,
sem er nýmæli, að endurgreiðsluheimildin taki einnig til véla, sem eingöngu eru
ætlaðar til framleiðslu á umbúðum um innlendar framleiðsluvörur til útflutnings, og
er hér um sams konar ákvæði að ræða og felst í frumvarpi iðnaðarnefndar neðri
deildar á þskj. 412.

j. Ákvæðin í j-lið eru nú við það miðuð, að þau taki til sykurs til notkunar
við verkun síldar og hrogna til útflutnings og krydds og annarra bragðbætandi og
rotverjandi efna við síldarverkun og niðursuðu íslenzkra framleiðsluvara til út-
flutnings. Með breytingunni er ætlazt til. að. heimildin taki til allra íslenzkra fram-
leiðslu- og iðnaðarvara, sem seldar eru til útlanda. Þá er gert ráð fyrir því, að sé
ekki hægt með góðu móti að finna út þau aðflutningsgjöld, sem raunverulega hafa
verið greidd af efnivörunum - en slíkt getur oft verið erfitt og stundum næstum
ókleift -, að þá megi ætlast á um útflutningsendurgreiðslurnar eftir því, sem næst
verður komizt um aðflutinngsgjöldin af efnivörunum.

z. Það getur komið fyrir, að tiltekinn þáttur í framleiðslu vöru þurfi að fara
fram erlendis, þó að meginþáttur framleiðslunnar fari fram hér á landi, t. d, hefur
innlent lýsi verið sent til útlanda til herzlu og lýsið hert svo verið notað í sykur-
feiti, sem framleidd hefur verið hér og hún síðan seld til útlanda. Heimildin á við
þess háttar tilvik.

þ. Erlendar plastverksmiðjur hafa leigt hérlendum plastverksmiðjum til notk-
unar um stuttan tíma mót og stimpla í framleiðsluvélar verksmiðjanna. Að notkun
lokinni hafa svo mót þessi og stimplar verið endursend. Heimildin á við slík tilvik
og önnur sams konar.

æ. Innlend netjagerð nýtur mjög lítillar tollverndar. Þykir því rétt að verða við
óskum hlutaðeigandi iðnrekenda og veita nokkurn stuðning með því að heimila
endurgreiðslu aðflutningsgjalda af vélum til þessa iðnaðar.
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