
Ed. 462. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 62 30. des. 1939,um tollskrá o. fl.

(Lagt fyrir Alþingi á 73. löggjafarþingi, 1954.)

1. gr.
A tollskránni í 1. gr. laganna eru gerðar þessar breytingar:

1. Nr. 4 í 5. kafla orðast svo:
4 Svinshár .

2. Nr. 19 í 11. kafla orðast svo:
19 Sterkja, ót. a. . .

3. Nr. 1-8 í 13. kafla orðast svo:
1 Jurtir og jurtahlutar, svo sem börkur, til litunar eða

sútunar .
Gúmmí, gúmmíharpix, annað harpix og náttúrlegt bal-

sam, ót. a.:
2 - gúmmí arahíkum .
3 - skellakk .

[167. mál]

Vöru-
magns- Vertl-

Toll- tollur tollur
eining Aurar %

2

1 kg 7 8

2

2
2



Toll-
eining

4 - kólófóníum .
5 - henzoéharpix .
6 - myrra .
7 - annað .
8 Kamfóra, einnig tilbúin " .. " .. " .. " .

4. Nr. 1-7 í 14. kafla orðast svo:
Efni úr jurtaríkinu til bursta- og körfugerðar o. þ. h. iðn-

aðar, ót. a.:
1 - bast .
2 - greinar, kókostægjur og aðrar jurtatrefjar, ót. a.
3 - spariskreyr og annar reyr, svo og bambus, ól. a .
4 - strá og sef .
5 - annað .

Húsgagnatróð og annað tróð úr jurtaríkinu, ót. a.:
6 - kapok .
7 - viðarhár .

5. Nr. 9-10 í sama kafla orðast svo:
9 - annað .

10 Hráefni og úrgangsefni úr jurtaríkinu, ól. a. . .
6. Á eftir nr. 5 í 15. kafla kemur nýtt nr., svo hljóðandi:

5a - lanólín 1 kg
7. Nr. 11 í sama kafla orðast svo:

11 - ólívuolía (viðsmjör) .
8. Nr. 13 og 13a í sama kafla orðast svo:

13 - lín olía .
13a- tré olía .

9. Í staðinn fyrir nr. 19 í sama kafla koma tvö nr., svo
hljóðandi:
19 - pálmaolía .
20 - önnur jurtafeiti, ól. a. . .

10. Nr. 22 og 23 í 15. kafla orðast svo:
Olein og aðrar feitisýrur:
22 - súrfeiti .
23 - feitisýra .

11. Nr. 26 í sama kafla orðast svo:
26 Vax úr jurta- og dýraríkinu, ól. a .

12. Nr. 12-16 í 17. kafla orðast svo:
Sykurvörur :
12 - marz ip an, sykrað N
13 - brjóstsykur N
14 - munngúmmí (tyggigúmmi) N
15 - töggur (karamellur ) N
16 - aðrar .........................................• N

13. Nr. 18 í sama kafla orðast svo:
18 Lakkrísvörur og sykraður lakkrís N

14. Nr. 3 í 18. kafla orðast svo:
3 Kakódeig N

15. Nr. 7-10 í sama kafla orðast svo:
7 Suðusúkkulaði N
8 Átsúkkulaði alls konar, svo sem súkkulaðihúðað

munngæti (kremsúkkulaði, krókantsúkkulaði,
marzipansúkkulaði, núgatsúkkulaði og konfekt),
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Toll-
ávaxtasúkkulaði. hnotsúkkulaðí og möndlusúkku- eining
laði Nl kg

9 Súkkulaðihúð N
10 Aðrar vörur úr kakó, ól. a. . N

16. Nr. 3 i 20. kafla orðast svo:
3 - - aðrir N

17. Nr. 8 i sama kafla orðast svo:
8 Pectin (sultuhleypir) .

18. Nr. 1-5 í 22. kafla orðast svo:
Gosdrykkir:
1 - límonaði og sítrónuvatn N 1 I
2 - sódavatn N
3 - aðrir N

Öl alls konar:
4 - maltöl N
5 - annað N

]9. Nr. 8 í 25. kafla orðast svo:
8 Grafít, óunnið, malað eða þvegið, svo og grafít tilbúið 1 kg

20. Nr. 12 í sama kafla orðast svo:
Steinefni til fágunar, eða slípunar, svo sem smergill, vikur

(pimpsteinn), trípel o, þ. h., óunnin, mulin eða þvegin:
12 - smergilduft .

21. Nr. 9-13 í 27. kafla orðast svo:
Olíur og önnur efni eimd úr háhitatjöru og hydrerað

fenól, kresól og naftalín :
9 - benzól .

10 - fenól .
11 - kresól .
12 - naftalín .
13 - annað .

22. A eftir 19 í 27. kafla kemur nýtt nr., svo hljóðandi:
19a - lakkbenzín (white spirit) .

23. Nr. 23 í sama kafla orðast svo:
23 Parafín (parafínvax), ceresín (jarðvax), montanvax,

ósókerit og annað tilbúið vax, ól. a., einnig þótt
þessar vörur séu blandaðar með steríni eða vaxi
úr jurta- og dýraríkinu .

24. Nr. 7 í 28. kafla orðast svo:
7 - brennisteinssýra .

25. Nr. 15 í sama kafla orðast svo:
15 - kalíumhydroxyd .

26. Nr. 24 í sama kafla orðast svo:
24 - kvikasilfuroxyd .

27. Nr. 29 í sama kafla orðast svo:
29 - pottaska (kalíumkarbónat) .

28. Nr. 31 í sama kafla orðast svo:
31 - sódi (natríumkarbónat) .

29. Nr. 34 í sama kafla orðast svo:
34 - salmíak (ammóníumklórid) .

30. Nr. 36 í sama kafla orðast svo:
36 - vatnsglas (kalíum- og natriumsilíkat) .

31. Nr. 47 í sama kafla orðast svo:
47 - terpentinuolía (terpentina) .

3
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Aurar 0/0
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magns- Verð-
Toll- tollur tollur
eining Aurar %

32. Nr. 49 i sama kafla orðast SVO:
49 - aceton .

33. Nr. 51 og 52 i sama kafla orðast svo:
51 - metylalkóhól l •••••••••••••••••

52 - isóprópylalkóhól .
34. Nr. 54-55 i sama kafla orðast svo:

54 '-- alkóhól, ót. a. . .
55 - ostahleypir og annað enzym .

35. Nr. 60b í sama kafla orðast svo:
60b Lecithin ....•..................................... 1 kg

36. Á eftir nr. 60c i sama kafla kemur nýtt nr., svo hljóðandi:
60d Hvetjandi efni til kemískrar framleiðslu, ót. a. . ...

37. Nr. 7-8 i 29. kafla orðast svo:
7 - aðrar ........................•.................
8 Ljósmyndapappir .

38. Nr. 1, la, 2, 2a og 3 í 30. kafla orðast svo:
1 Quebrachoextrakt .
la Annar sútunarextrakt og önnur efni til sútunar,

ót. a., einnig þótt þau séu tilbúin .
Litarextrakt úr jurtarikinu:
2 - barkarlitur tollfrjáls
2a- annar .
3 Indígó, einnig tilbúið .

39. Nr. 5 i sama kafla orðast svó:
5 - aðrir .

40. Nr. 7-12 í sama kafla orðast svo:
7 Kinrok (sót) og aðrir þvílíkir svartir litir, ót a .
8 Krít, möluö eða þvegin .
9 Þungspat, malað eða þvegið .

10 BaryumsúIfat tilbúið (blanc fix) .
11 Jarðlitir. malaðir eða þvegnir, svo sem okkur, umbra

o. þ. h .
Bronslitir, ót. a.:
12 - duft .

41. Nr. 13-21 i 30. kafla orðast svo:
Þurrir málningarlitir, ót. a.:
13 - blýhvíta .
14 - zinkhvita .
15 - titanhvíta .
16 - últramarín .
17 - kóboltlitur .
18 - menja .
19 - aðrir .
Prentlitir :
20 - svartir tollfrjálsir
21 - aðrir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. tollfrjálsir

42. Nr. 34 í sama kafla orðast svo:
34 - þurrkefni, fast eða fljótandi .

43. Nr. 4a i 32. kafla (Súlfórisinöt o. fl.).
Liðurinn fellur niður.
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44. Nr. 1-2 í 33. kafla orðast svo:
10staefni (kaseín) .
2 Albúmín .

45. Nr. 1 í 34. kafla (Skotbómull og kollodiumull).
Liðurinn fellur niður.

46. Nr. 6-9 í 36. kafla orðast svo:
6 Lakkieður og lakkieðurlíki .

Skinn af slöngum, krókódílum og strútum, óunnið og
unnið, svo og líki þeirra efna:

7 - slönguskinn .
8 - krókódílaskinn og strútaskinn .
9 - annað .

47. Nr. 13 í sama kafla orðast svo:
13 Leðurlíki, sem í eru leðurþræðir .

48. Nr. 10 í 37. kafla orðast svo:
10 Bakpokar og fatapokar .

49. Fyrirsögn VIII. flokks orðast svo:
Plast, kátsjúk og vörur úr hvoru tveggja.

50. Framan við 39. kafla kemur nýr kafli, svo hljóðandi:

39. kafli A.
Plast og vörur úr því, ót. a.

Gerviharpixar og plastisk efni, cellulósaester og eter:
1 - duft eða deig '" .\ .
2 - umbúðablöð og hólkar, óIitað, einnig áletrað, ef

áletrunín ber það með sér, að það sé ætlað utan
um íslenzkar afurðir til útflutnings .

3 - umbúðablöð. ót. a. . .
- plötur eða þynnur, ó t . a.:

4 - - einlitaðar og ómunstraðar .
5 - - aðrar .
6 - rör og stengur .
7 Plastdúkur .
8 Fatnaður, ót. a. . .
9 Búsáhöld .

10 Þvottaskálar, vaskar og önnur hreinlætis- og snyrtitæki
11 Aðrar vörur, ót. a .

Aths. Nú er flutt inn vara úr tilbúnum mótanlegum efnum
(plasti) og vara þessi á að koma i hærri tolla en tilsvarandi
vara úr kát sjúki, trjávið, pappa, steini, steinkenndum
efnum, leir, gleri eða ódýrum málmum, og má þá fjár-
málaráðuneytið færa tollana niður i samræmi við tollana
á vörum úr nefndum efnum. Allar sUkar lækkanir skulu
þegar birtar i B-deild Stjórnartiðinda.

51. 39. kafli verður 39. kafli B.
52. Nr. 2-3 í 39. kafla orðast svo:

2 Latex, einnig konsentrerað .
3 Kátsjúk, ól. a., uppleyst eða deig .

53. Nr. 15-16 í sama kafla orðast svo:
15 - sólar, hælar, húfuskyggni, húfugjarðir og svita-

gjarðir .
Kátsjúkfatnaður, nema skófatnaður:
16 - belti .
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Vöru-
magns- Vertl-

Toll- tollur tollur
eining Aurar %

M. Nr. 18 í sama kafla orðast svo:
18 - annað .

55. A eftir nr. 19b i sama kafla kemur nýtt nr., svo hlj óðandi :
19c Gúmmíhringir i niðursuðudósir .

56. Síðari málsliður aths. aftan við 39. kafla orðast svo:
Hins vegar er ebonit (harðgúmmí) vulkaniseratl meti um
30% af brennisteini talið i 39. kafla A.

57. Nr. 15 i 40. kafla orðast svo:
15 - krossviður og aðrar Iímdar plötur ("gabon") .. 1 feta

58. Nr. 17 í sama kafla orðast svo:
17 - spónn .

59. Nr. 5 í 41. kafla orðast svo:
5 Pressaðar korkplötur með eða án bindi efna til ein-

angrunar 1 kg
Aths. Ráðuneytinu er heimilt ati lækka verðtoll á einangrunar-

korki til frystihúsa i 8%.
60. í staðinn fyrir nr. 7 i sama kafla koma tvö nr., svo

hljóðandi:
7 Korkvörur til skógerðar .
8 Aðrar vörur, ót. a. . .

61. Nr. 1 i 43. kafla orðast svo:
1 Pappírsmassi og pappírs úrgangur .

62. Nr. 5-6 í 44. kafla orðast svo:
5 Pergamentpappí og pergamentpappír, ót. a. . .
6 Pappi, ót. a., yfirdreginn með litum, lakki, bronsi og

þvílíkum efnum, eða lagður lit- eða skrautpappír
63. 1 staðinn fyrir nr. 8 i sama kafla koma tvö nr., svo

hljóðandi:
Bókbandspappi:
8 - sem vegur allt að 700 g/m2 ••••••••••••••••••

8a -- annar .
64. 1 staðinn fyrir nr. 10 í 44. kafla koma tvö nr., svo

hljóðandi:
Venjulegur umbúðapappír, áprentaður eða óáprentaður,

og annar þess háttar pappír, enda sé hann ekki
þannig gerður, að hann falli undir annað tollskrár-
númer með hærri tolli:

10 - sem vegur allt að 130 g/m2 ••••••••••••••••••

10a - annar .
65. Nr. 17 í sama kafla orðast svo:

17 Smjörpappír og hvítur pergamentpappír, áprentaður
eða óáprentaður, sem vegur allt að 100 g/m> ...

66. 1 staðinn fyrir nr. 22 í sama kafla koma tvö nr., svo
hljóðandi:
21a Marmarapappír .
22 Annar pappír, ól. a. . .

67. Í staðinn fyrir nr. 25 í sama kafla koma tvö nr., svo
hljóðandi:
25 - nafnspjöld, matseðlar og bréfspjöld, skilti, merki-

spjöld, flöskumiðar og önnur þess háttar spjöld
og miðar án áletrunar, svo og spjöld i spjald-

20 50
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10 8

10 8

7 15

7
8
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2

7 15
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8
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5

7
7

15
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skrár eða til notkunar við vélabókhald. þótt þau
séu með áletrun .

25a - húfuskyggni og hattagjarðir .
68. Í staðinn fyrir nr. 36 i sama kafla koma tvö nr., svo

hljóðandi:
36 Frímerkjapappir, límborinn, svo og flugnaveiðarar
36a Pappírsræmur, límbornar til umbúða .

69. Nr. 18 í 45. kafla orðast svo:
18 Spil, einnig þótt þau séu úr öðrum efnum en pappa,

pappír o. s. frv. . .
70. Nr. 20a í sama kafla (Áprentaðar fiskumbúðir o. fl.).

Liðurinn fellur niður.
71. Nr. 1 í 46. kafla A. orðast svo:

1 Silkiormahylki (kókónar ), óspunnið byssússilki og
sílkíúrgangur .

72. Nr. 4-8 i sama kafla orðast svo:
4 Tvinni .
5 Flauel og flos (plyds) .
6 Gólfábreiður, gólfmottur og gólfdreglar .
7 Laufaborðar (blúndur), laufaborðaefni, knlpplingar,

tyll og önnur þess konar netofin efni .
8 Leggingar. snúrur og aðrar þess konar dregilvörur

(possement) .
73. Nr. 10-11 í sama kafla orðast svo:

10 Bönd og borðar úr silki, sem ekki geta talizt dregil-
vörur eða laufaborðar .

Aths. Borði telst i þessu sambandi sú ofin vara, sem ekki er
breiðari en 30 cm.

11. Silkivefnaður, ól. a. . .
74. Nr. 1 i 46. kafla B. orðast svo:

1 Gervisilkiúrgangur, óspunnir gervisilkiþræðir og aðrir
þess konar gerviþræðir .

75. Nr. 4, 5 og 5a i 46. kafla B. orðast svo:
Garn:
4 - tvinni .
5 - netjagarn, einlitt tollfrjálst
5a - annað .

76. Nr. 8--9 i sama kafla orðast svo:
8 Laufaborðar, laufaborðaefni, knípplíngar, tyll, "cur-

tain nets" og önnur þess konar netofin efni ....
9 Leggingar. snúrur og aðrar þess konar dregilvörur

77. Nr. 11 í sama kafla orðast svo:
11 Bönd og borðar, sem ekki geta talizt dregilvörur eða

laufaborðar .
78. Nr. 1-2 í 47. kafla orðast svo:

1 Ull .
2 Ullarúrgangur og ótó (shoddy) .

79. Í staðinn fyrir nr. la og 2 i 48. kafla kemur eitt nr.,
svo hljóðandi:
Baðmull og baðmullarúrgangur:
2 - baðmull, ót. a. . .

7

Vöru-
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eining Aurar %
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Vöru-
magns- Verð-

Toll- tollur tollur
80. Nr. 5--6 í sama kafla orðast svo: eining Aurar %

Garn:
5 -- tvinni 1 kg 7 8
6 - netjagarn tollfrjálst

81. Nr. 8a i sama kafla orðast svo:
8a - annað 20 35

82. Nr. 12-13 í sama kafla orðast svo:
12 Laufaborðar, laufaborðaefni, knipplingar, tyll, "cur-

tain nets" og önnur þess konar netofin efni .... 20 45
13 Leggingar, snúrur og aðrar þess konar dregilvörur .. 20 45

83. Nr. 1 í 49. kafla orðast svo:
Hör, hampur, júta, kínagras (ramie) og önnur spunaefni

úr Iurtaríkínu, át. a.:
1 - hör............................................ 2

84. Nr. 3-6 í sama kafla orðast svo:
3 - júta........................................... 2
4 - annað......................................... 2

Gam, ót. a.:
- úr hör eða rami:

5 - - netjagarn tollfrjálst
6 - - tvinni 7 8

85. Nr. 8 í sama kafla orðast svo:
8 - - netjagarn tollfrjálst

86. Nr. 17-18 í sama kafla orðast svo:
17 Laufaborðar, laufaborðaefni, knipplingar, tyll, "cur-

tain nets" og önnur þess konar netofin efni .... 20 45
18 Leggingar, snúrur og aðrar þess konar dregilvörur .. 20 45

87. Nr. 27 í 50. kafla orðast svo:
27 Bókbandsléreft 5

88. 1 staðinn fyrir nr. 32 í sama kafla koma tvö nr., svo
hljóðandi:
32 - vaxdúkur 7 30
32a- leðurlíkisdúkur 7 15

89. A eftir 33a i sama kafla koma tvö nr., svo hljóðandi:
33b - skóstrigi 7 8
33c - ræmur, límbornar til umbúða 7 8

90. Í staðinn fyrir nr. 34 i 50. kafla koma tvö nr., svo
hljóðandi:

- annað:
34 - - úr silki 20 50
34a- - úr gervisilki og öðrum gerviþráðum 20 30

91. Nr. 39 í sama kafla orðast svo:
Vefnaðarvara, bönd og dregilvörur, sem í er ofinn kát-

sjúkþráður, náttúrlegur eða tilbúinn (teygjubönd),
át. a.:

39 - ef vefnaðurinn er úr silki 20 35
92. Nr. 43 í sama kafla orðast svo:

Kveikir:
43 - kertakveikir 7 8

tl3. Nr. 1-6 í 51. kafla orðast svo:
Prjónavörur úr silki:
1 -- prjónavoð (uaetravara) .
2 -- sokkar og leistar .

20
20

50
50

8



3 - ytri fatnaður .
4 - nærfatnaður .
5 - vettlingar .
6 - aðrar .

94. Nr. 4-5 i 52. kafla orðast svo:
- úr öðrum efnum:
--silki:

4 - - - nærfatnaður .
5---annar .................................•.

95. Nr. 14 í sama kafla orðast svo:
Borðdúkar, pentudúkar, vasaklútar, höfuðklútar, háls-

klútar, handklæði, rúmábreiður, divanteppi, vegg-
teppi og þess konar:

14 - úr silki .
96. Nr. 20 i sama kafla orðast svo:

Sjöl, slör og slæður:
20 - úr silki .

97. Nr. 23 í sama kafla orðast svo:
Hálsbindi, kvenslifsi og slaufur, hnýttar og óhnýttar:
23 - úr silki .

98. Nr. 32 i sama kafla orðast svo:
32 Skóreimar .

99. Nr. 36 í sama kafla orðast svo:
Flögg alls konar:
36 - úr silki ......................................•.

100. A eftir nr. 8 i 55. kafla kemur nýtt nr., svo hljóðandi:
8a Tilsniðin hattaefni .

101. Athugasemd aftan við 55. kafla fellur niður.
102. Nr. 11 i 58. kafla orðast svo:

11 - smergíll, einnig þótt hann sé með ás, svo og vikur
og karborundum .

103. A eftir nr. 19 i sama kafla kemur nýtt nr., svo hljóðandi:
19a - hús og hlutar til þeirra, ól. a .

104. Nr. 3 i 59. kafla orðast svo:
3 Eldfastir steinar og aðrir brenndir hlutir til tekn-

iskrar notkunar, ót. a. . .
105. Nr. 1-2 i 63. kafla orðast svo:

1 Óunnið járn í klumpum tollfrjálst
2 Stál- og járnsvarf tollfrjálst

106. Í staðinn fyrir nr. 3 i sama kafla koma tvö nr., svo hljóð-
andi:
Járn og stál í stöngum:
3 - sívalar stengur 25 mm i þvermál eða grennri
3a - annað tollfrjálst

107. Nr. 4 i sama kafla orðast svo:
4 Prófiljárn alls konar, ól. a. tollfrjálst

108. Nr. 8 i sama kafla orðast svo:
8 - - aðrar tollfrjálsar

109. Nr. 8b í sama kafla orðast svo:
8b- - aðrar tollfrjálsar

9

Toll.
eining
1 kg

Vöru-
magns-
tollur
Aurar
20
20
20
20

Verð-
tollur
%
60
60
60
60

20
20

60
60

20 60

20 60

20

7

60
20

20

20

60
30

7

8

30-

2 8



110. Í staðinn fyrir nr. 9 í sama kafla koma tvö nr., svo
hljóðandi:
9 Raf- og logsuðuvír tollfrjáls
9a Vír úr járni og stáli, ót. a .
Aths. Vír er málmþráður 10 mm í þvermál eða grennri.

111. Nr. 11 í sama kafla orðast svo:
11 Gjarðajárn tollfrjálst

112. Nr. 1 í 64. kafla orðast svo:
1 Kopar og koparblöndur, óunnið í klumpum eða sem

duft tollfrjálst
113. Nr. 3--4 í sama kafla orðast svo:

3 - lóðunarefni í stöngum, plötum eða sem duft ....
tollfrjálst

4 - annað tollfrjálst
114. Nr. 1 í 65. kafla orðast svo:

1 Nikkel, nikkeiblöndur, óunnið í klumpum, svo og duft
tollfrjálst

115. Nr. 1 í 66. kafla orðast svo:
1 Alúminíum og alúminíumblöndur, óunnið í klumpum,

svo og duft tollfrjálst
116. Í staðinn fyrir nr. 2 i sama kafla koma tvö nr., svo hljóð-

andi:
2 Vír, ekki einangraður .
2a Stengur, þ. á m. prófílstengur tollfrjálsar

117. Nr. 1 í 67. kafla orðast svo:
1 Blý og blýblöndur, ól. a., óunnið í klumpum, svo og

blýspænir tollfrjálst
118. Nr. 5 í sama kafla orðast svo:

5 Blýlóð (sökkur) .
119. Nr. 1 í 68. kafla orðast svo:

1 Zink og zinkblöndur, óunnið i klumpum, svo og zink-
duft tollfrjálst

120. Nr. 3 í sama kafla orðast svo:
3 Plötur tollfrjálsar

121. Nr. 1 í 69. kafla orðast svo:
1 Tin og tinblöndur, óunnið í klumpum, svo og duft

tollfrjálst
122. í staðinn fyrir nr. 5 i sama kafla koma tvö nr., svo hljóð-

andi:
5 Lóðtin í stöngum eða öðru formi tollfrjálst
5a Túbur úr tini .

123. Nr. 1-2 í 70. kafla orðast svo:
Málmar og blöndur þeirra, ót. a.:
1 - óunnir tollfrjálst
2 - í stöngum, plötum eða sem vír tollfrjálst

124. A eftir nr. 5 í 71. kafla kemur nýtt nr., svo hljóðandi:
Sa - hnífablöð .

125. Nr. 15 Í sama kafla orðast svo:
15 Smávarningur til húsgagnagerðar (Möbelbeslag), ól. a.

126. Nr. 17 i sama kafla orðast svo:
Hringjur, spennur óskreyttar, smellur, krókapör, skó-

kossar og annar þess konar smávarningur til sauma,
lífstykkjagerðar, pappírsvöruiðnaðar, skó smíða og
söðlasmiða o. þ. h., ót. a. . .
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Vöru-
magns- Verð-

Toll- tollur tollur
eining Aurar %

1 kg 2 8

7 8

2

7 8

7 15

7 15

7 15



127. Nr. 25 og 25a í sama kafla orðast svo:
Blaðtin (stanníól) og aðrar málmþynnur, sem eru minna

en 0.25 mm að þykkt, þó ekki blaðgull og blaðsilfur
og eftirlíkingar hvors tveggja:

25 - með áletrun, sem ber það með sér, að þynnurnar
séu ætlaðar utan um islenzkar afurðir .

25a - aðrar .
128. Nr. 5 Í 72. kafla orðast svo:

5 - vefjarskeiðar og skyttur til vefstóla .
129. Nr. 31 í sama kafla orðast svo:

31 Kúlu- og kef'lalegur .
130. Á eftir nr. 11 í 73. kafla kemur nýtt nr., svo hljóðandi:

lla Hlutar til rafmagnsgeyma .
131. Nr. 14 í 75. kafla orðast svo:

14 Reiðhjólahlutar, ót. a .
132. Nr. 2 í 79. kafla orðast svo:

2 Hlutar til flygela og píanóa .
133. Nr. 4 í sama kafla orðast svo:

4 Hlutar til orgel a og harmonía .
134. Nr. 8, 9, 9a, 9b, 9c og 10 ásamt athugasemd í 82. kafla

falla niður.
135. Nr. 11 í sama kafla orðast svo:

8 Skraut- og glysvarningur úr plastiskum efnum og
efnum þeim, sem talin eru í þessum kafla .

136. Nr. 1 í 85. kafla orðast svo: .
1 Hnappar til fata, ót. a., þar með taldir ermahnappar

og flibbahnappar, aðrir en úr góðmálmum

Toll-
eining

Vöru-
magns- Verð-
tollur tollur
Aurar %

1 kg
2

7 15

7 8
2

2 8

7 20

7 15

7 15

120 80

20 30

2. gr.
Á 3. gr. laganna eru gerðar þessar breytingar:

1. Fyrir orðið .Jiampgarn" í h-lið kemur: garn.
2. æ-liður orðast svo:

æ. Að innheimta ekki aðflutningsgjöld af vélum, sem eingöngu eru notaðar til
veiðarfæragerðar .

3. Á eftir æ-lið kemur nýr stafliður, svo hljóðandi:
ö. Að endurgreiða aðflutningsgjöld af efni, vélum og tækjum í skip og báta, sem

smíðaðir eru innanlands. Má miða endurgreiðsluna við tiltekna fjárhæð á
hverja rúmlest.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numdir 1., 6., 21. og 24. tölul.

1. gr. laga nr. 96 1941, 1., 2., 3., 7., 9., 10., 13., 20., hluti af 25. (49/5,6 og 8), hluti af 49.
(63/8 og 8b) tölul. 1. gr. laga nr. 56 1942, 7., 9., fyrri hluti 23. (50/39) og 29. tölul. 1. gr.
laga nr. 6 1945, fyrri hluti 8. (30/12) og 33. tölul. 1. gr. laga nr. 711947, niðurlag 2. (15/
19),7.,10., 12., 16., 18. og 40. tölul. 1. gr. laga nr. 49 1950, 2., 3., 8., 11. og 16. tölul. 1. gr.
laga nr. 108 1951 og 4., 14., 15., 17., 24. og 29. tölul. 1. gr. og æ-liður 3. tölul. 2. gr. laga
nr. 31 1953, allra um breyt. á I. nr. 621939, um tollskrá o. fl.

4. gr.
Þá er lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra, ásamt

meginmáli eldri laga um breyt. á I. nr. 62 1939, um tollskrá o. fl., að því leyti sem
þau eru enn í gildi, inn í lög nr. 62 1939, um tollskrá o. fl., og gefa þau út svo breytt.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Með bréfi, dagsettu 18. apríl 1953, skipaði fjármálaráðherra, í samráði við iðn-
aðarmá1aráðherra, nefnd til þess að endurskoða lög nr. 62/1939, um tollskrá o. Il.,
ásamt síðari breytingum, með tilliti til þess, að innlendur iðnaður hafi hæfilega og
skynsamlega vernd gegn samkeppni erlendra iðnaðarvara. Enn fremur skyldi nefnd-
in, í samráði við fjármálaráðuneytið, taka til athugunar önnur þau atriði, sem nauð-
synlegt kynni að þykja að endurskoða í tollskrár lögunum. t nefnd þessari áttu sæti:
1. Friðjón Sigurðsson, fulltrúi í skrifstofu Alþingis, og var hann formaður nefnd-

arinnar,
2. Magnús Gíslason, fyrrv. skrifstofustjóri,
3. Pétur Sæmundsen, viðskiptafræðingur,
4. Sverrir Þorbjörnsson, hagfræðingur,
5. Harry Frederiksen, framkvæmdastjóri.

Síðar ákvað fjármálaráðherra, að framkvæmdastjóri Landssambands iðnaðarmanna,
Eggert Jónsson, lögfræðingur, mætti taka þátt í störfum nefndarinnar með tillögu-
rétti, þegar fjallað væri um mál, er sérstaklega snertu hagsmuni félaga Lands-
sambandsins.

Nefndin átti samkvæmt fyrirmælum ráðherra að hafa lokið störfum fyrir 15.
sept. 1953. Á hinn bóginn reyndist starf nefndarinnar og öflun nauðsynlegra
gagna svo tímafrekt, að hún gat eigi skilað frumvarpi sínu um breytingar á toll-
skránni til fjármálaráðherra fyrr en 6. febrúar þ. á., útreikningum um áhrif til-
lagnanna á tolltekjur ríkisins 20. febrúar og áliti 8. marz s. á.

Fjármálaráðherra og iðnaðarmálaráðherra hafa i sameiningu látið athuga frv.
nefndarinnar og orðið sammála um að gera á þvi nokkrar breytingar, sem einkum
eru fólgnar í að fella burt tollahækkanir á ýmsum fullunnum vörum og víkja i
nokkrum atriðum frá lækkunartiIlögum, sem nefndin hafði gert. Að öðru leyti er
frumvarpið og athugasemdir um einstaka liði i megindráttum samhljóða frv. nefnd-
arinnar.

Gera má ráð fyrir, að frv. þetta, ef að lögum verður, hafi í för með sér tekju-
missi fyrir ríkissjóð, allt að 5 millj. króna.

Hér fer á eftir greinargerð um einstakar breytingartillögur:

Um 1. gr.
1. Svínshár er notað í ýmiss konar bursta og pensla, sem nú eru framleiddir i

landinu. Er því lagt til, þar sem hér er um að ræða nauðsynlegt hráefni fyrir
þessa iðngrein, að vmt., 7 aurar á kg, verði felldur niður og vt. lækkaður úr
8% i 2%.

2. Sterkja er notuð við framleiðslu á húðingsdufti og lyftidufti, en er nú með sama
tolli og þessar vörur fullunnar, sbr. nr. 2 og 3 i 19. kafla. Er því lagt til, að vt.
lækki úr 30% í 8%.

3. Nr. 1-8 í 13. kafla eru allt efni, sem eingöngu eru notuð til iðnaðar, svo sem
litunar, sútunar, í málningu, lím og lyf. Er þvi lagt til, að vmt., 7 aurar á kg,
falli niður og vt. lækka úr 8% i 2%.

4. Nr. 1-5 i 14. kafla eru hráefni til körfu- og burstagerðar og þess háttar iðnaðar.
Nr. 6 og 7 í sama kafla eru hráefni til húsgagnabólstrunar. Er þvi lagt til, að 7
aura vmt. falli niður og vt. lækki úr 8% í 2%.

5. Um nr. 9 og 10 í 14. kafla vísast til greinargerðar um nr. 4.
6. Lanólín (ullarfeiti) hefur verið tollflokkað undir nr. 6 i 15. kafla með 7 aura

vmt. og 30% vt. Lanólín er meðal annars notað til framleiðslu á ýmsum smyrsl-
um, hér einkanlega júgursmyrslum, og er þvi talið eðlilegt, að tollar lækki i 2
aura vmt. og 8% vt.

7. Ölívuolía (viðsmjör ) er hér á landi mest notuð við niðursuðu á fiski, og þykir
því sanngjarnt að fella niður vmt., 2 aurar á kg, og lækka vt. úr R% f 2%.
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8. Línolía og tréolía eru mikil sverða star af þornandi olíum og mest notaðar til
framleiðslu á málningu, lökkum og fernís. Ósoðin línolía er einnig notuð í
blautsápu. Er því lagt til, að vmt., 2 aurar á kg, falli niður og 8% vt. lækki í 5%.

9. Pálmaolía telst nú til nr. 19 i 15. kafla, "önnur jurtafeiti, ót. a.". Þessi olía er
mikið notuð í sápur og kerti, og er því lagt til, að einungis pálma olía falli undir
lið nr. 19 með 2% vt., en "önnur jurtafeiti. ót. a." verði með óbreyttum tolli, 2
aura vmt. og 8% vt., undir nýju tollskrárnr., 20.

10. Olein og aðrar feiti sýrur eru mikilsverð hráefni til framleiðslu á sápum og öðr-
um hreinlætisvörum, og er því lagt til, að vmt., sem nú er (sbr. nr. 22 og 23 i 15.
kafla) 7 aurar og 2 aurar á kg, falli niður og vt. lækki úr 8% i 5%.

Samkvæmt tillögum dr. Jóns Vestdal er lagt til, að texta tollskrárinnar
verði breytt eins og segir í frumvarpinu.

11. Til nr. 26 í 15. kafla telst alls vax úr jurta- og dýraríkinu, sem ekki fellur undir
önnur tollskrárnúmer. Hér er eingöngu um efni uð ræða, sem notuð eru til
framleiðslu á kertum, lyfjum, ýmsum tegundum af lökkum og fernísum, bóni
og ýmsum smyrslum. Enn fremur er vax notað til íburðar í vefnað. Lagt er til,
að vt. lækki úr 15% í 8%.

12.-13. Þegar tollskráin gekk í gildi, var vmt. af sykurvörum og lakkrís 420 aurar
af kg, en tollvörugjald af sams konar vörum framleiddum í landinu 210 aurar
af kg. Vmt. var þvi helmingi hærri en tollvörugjaldið. Vmt. af þessum vörum
er nú með 250% viðaukanum 1470 aurar, en tollvörugjaldið með 560% álagi
1386 aurar. Tollvernd sú, sem innlendu framleiðsluvörurnar nutu 1940, hefur
því rýrnað verulega. Í k-lið 3. gr. tollskrárinnar er heimild til að hækka vmt.
tilsvarandi við hækkanir á tollvörugjaldinu. Síl heimild hefur ekki verið
notuð. Er því lagt til, að vmt. verði hækkaður um 50%, og er þá tekið tillit
til þess, að tollur af hráefnum til sælgætisgerðar hafa lækkað hlutfallslega
síðan 1939.

14. Kakódeig er hér eingöngu notað til framleiðslu á súkkulaði, og er þvi lagt til,
að vmt. lækki úr 140 aurum í 70 aura á nettó kg til samræmis við brenndar
kakóbaunir og kakósmjör til sömu nota.

15. Sjá greinargerð með nr. 12 og 13.
16. Sjá greinargerð með nr. 12 og 13.
17. Framleiðendur aldinsultu og aldinmauks hafa kvartað undan of háum tolli á

pectin (sultuhleypi). Lagt er til, að vt. lækki úr 30% í 8%.
18. Þegar tollskráin gekk í gildi, var 45 aura vmt. á gosdrykkjum. en 15 aura

framleiðslutollur. Vmt. er nú með 250% viðaukanum 157712 eyrir, en fram-
leiðslutollurinn 117 aurar. Hér hefur tollverndin minnkað verulega, og er því
lagt til, að vmt. af gosdrykkjum hækki í 100 aura af hverjum lítra.

A sama hátt var 90 aura vmt. á öli, en 10 aura framleiðslutollur á maltöli
og 20 aurar af öðru öli. Vmt. með 250% viðauka er 315 aurar. Framleiðslu-
tollurinn er 168 aurar á hvern lítra af öllu öli nema maltöli og hvítöli, en á
því er hann 66 aurar og 78 aurar á hvern lítra. Lagt er til, að vmt. af maltöli
hækki úr 90 aurum í 170 aura og af öðru öli úr 90 aurum i 210 aura af hverj-
um lítra.

19. Málmbræðslur hafa farið fram á lækkun á tollum á grafít, sem er notað í
málmbræðsludeiglur. Grafít er einnig notað til málningargerðar, íblöndunar
í smurningsolíu og í ofnsvertu. - Lagt er til, að vmt. Iækkí úr 7 aurum i
2 aura.

20. Smergilduft, nr. 12 í 25. kafla, er notað til slípunar og fágunar á svipaðan hátt
og önnur þess konar steinefni. Smergilduft er einnig notað við loðsútun á
gærum. Til samræmis við önnur slík steinefni þykir rétt að lækka vörumagns-
tollinn úr 7 aurum í 2 aura.

21. Af efnum þeim, sem teljast til nr. 9-13 í 27. kafla, eru höfð margvísleg not í
kemiskum iðnaði, s. s. til framleiðslu á óteljandi lítarefnum, ilmefnum,
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sprengiefnum, lyfjum, efnum til ljósmyndunar og sem upplausnarefni. Cyklo-
hexanol (vetnað fenól) er, auk þess að vera mikilsvert upplausnarefni við
olíur, harpixa og vax, einnig notað í þvottaefni, fægiefni og til framleiðslu
ýmissa efnasambanda, einkum estera. Hér á landi eru efni þessi einkanlega
notuð í málningariðnaðinum. Er lagt til, að 7 aura vmt. verði felldur niður og
8% vt. lækki i 2%.

22. Lakkbenzín (white spirit) telst nú til nr. 20 í 27. kafla með 2 aura vmt. og 8%
vt. Efni þetta, sem er mikilsvert sem upplausnarefni við harpixa, feitar oliur,
lökk og fernísa, hefur Lakk- og málningarverksmiðjan Harpa h.f. farið fram á
að verði lækkað í tolli. Er því lagt til, að það teljist framvegis til sérstaks nr.,
19a, með 5% verðtolli.

23. Vaxtegundir þær, sem teljast til nr. 23 í 27. kafla, eru aðallega notaðar til fram-
leiðslu á kertum, skóáburði, bóni og öðru gljávaxi, einnig til íburðar í vefnað
og leður. Er lagt til, að 7 aura vmt. falli niður og vt. lækki úr 8% í 5%.

24. Brennisteinssýra er eitt hið mikilsverðasta efni til margs konar kemísks iðn-
aðar. Er því lagt til, að 7 aura vmt. falli niður og vt. lækki úr 8% í 2%.

25. Kalíumhydroxyd (kalilútur) er allmikið notað til framleiðslu á blautsápu og
einnig við ýmsa aðra kemíska framleiðslu. Er lagt til, að 7 aura vmt. falli
niður og 8% vt. lækki í 2%.

26. Kvikasilfuroxyd er notað til málningarframleiðslu. - Lagt er til, að 7 aura
vmt. falli niður og 8% vt. lækki í 2%.

27. Pottaska (kalíumkarbónat) er mikið notuð i sápu, en einnig er hún notuð við
framleiðslu á gleri og við bleikingu og litun á vefnaði. Er lagt til, að 7 aura
vmt. falli niður og 8% vt. lækki í 2%.

28. Sódi (natríumkarbónat) er mjög mikið notaður við framleiðslu á sápum og
þvottadufti, einnig til framleiðslu á gleri o. fl. Er notkun fárra efna jafn-
margbreytileg og sódans. Er lagt til, að 2 aura vmt. falli niður og 8% vt. lækki
í 2%.

29. Salmíak er einkum notað við lóðun, málmhúðun, litun á vefnaði og til lyfja.
Er lagt til, að 30% vt. lækki í 8%.

30. Vatnsglas (kalíum- og natríumsílíkat) er mikið notað sem lím til að líma
pappa, enn fremur í sápur, þvottaduft, kítti og við litun vefnaðar. Kassagerð
Reykjavíkur notar þetta efni mikið við framleiðslu á umbúðum um útflutn-
ingsvörur. Er lagt til, að vmt., 7 aurar á kg, falli niður og verðtollur lækki úr
8% i 5%.

31. Terpentínuolía er mikilvægt efni við upplausn á harpixum til framleiðslu á
fernísum og til lyfja. Er lagt til, að 7 aura vmt. falli niður og 8% vt. lækki
í 5%.

32. Aceton er hér notað til framleiðslu á sellulósalökkum o. fl. Er lagt til, að 7
aura vmt. falli niður og 8% vt. lækki í 2%.

33. Alkóhól þau, er teljast til nr. 51 og 52 í 28. kafla, eru nauðsynleg til máln-
ingargerðar. Lagt er til, að 7 aura vmt. falli niður og 8% vt. lækki i 5%.

34. Um alkóhól, ót. a., vísast til greinargerðar um nr. 33. Ostahleypir er nauðsyn-
legt efni til ostagerðar. Lagt er til, að 7 aura vmt. falli niður og 8% vt. af
alkóhóli lækki í 5% og i 2% vt. af ostahleypi og öðru enzymi.

35. Lecithin telst nú til nr. 61 í 28. kafla, "kemísk framleiðsla, ól. a.", með 7 aura
vmt. og 30% vt. Efni þetta er notað til smjörlíkisgerðar, og er því lagt til, að
það verði í sérstökum lið, 60b, með 7 aura vmt, og 8% vt. - Sellulósaderivatar,
ól. a., sem nú falla undir lið 60b, koma samkvæmt frumvarpinu undir nýjan
kafla, 39A (Plastefni).

36. Á s. l. ári var hafin hér framleiðsla á svampgúmmíi, sem notað er sem setur
í bifreiðar og húsgögn og enn fremur í rúmdýnur. - Ýmiss konar hvetjandi
efni eru nauðsynleg til framleiðslu á svampgúmmíi. Efni þessi hafa ekki verið
flutt inn áður, sem nokkru nemi, og hafa þau verið tollflokkuð i nr. 61 i 28.
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kafla með 7 aura vmt. og 30% vt. Þar sem hér er um að ræða nauðsynlegt
hráefni til þessa iðnaðar, þykir rétt að setja nýtt nr., GOd, fyrir þessi efni
með 8% vt.

Erfitt er að skilgreina efnafræðilega efni þau, er hér um ræðir, þar eð
þau skipta tugum og jafnvel hundruðum. Í stórum dráttum má skýra verkun
umræddra efna sem hjálparefna, sem gera mögulegar, örva eða fullkomna
efnabreytingu milli tiltekinna hráefna við kerníska framleiðslu á iðnaðar-
vörum.

37. Samtök ljósmyndara hafa farið fram á lækkun á tollum af ýmsum efnum og
tækjum til ljósmyndagerðar. Rétt þykir að koma til móts við óskir þessara
aðila með lækkun á vt. á óframkölluðum ljósmyndaplötum og ljósmyndapappír
úr 30% í 15%.

38. Litunar- og sútunarefni þau, sem hér um ræðir, eru þýðingarmikil fyrir máln-
ingarframleiðslu, sútun skinna, veiðarfæraframleiðslu og litun vefnaðar. Er
því lagt til, að 3,36 aura vmt. af quebrachoextract falli niður og 4,48% vt. lækki
í 2%, og 7 aura vmt, af Iitarefrnmum, öðrum en barkarlit, falli niður, og vt.
lækki úr 8% í 2%, en barkarlitur verði tollfrjáls.

39. Sjá greinargerð um liti í nr. 38.
40. Efni þau, sem teljast til nr. 7-12 í 30. kafla, eru mikið notuð í málníngarvörur.

Er lagt til, að 7 og 1 eyris vmt. falli niður og 8% vt. lækki í 2%.
41. Sjá greinargerð um málningar-liti í nr. 40. Bækur og blöð eru tollfrjáls, en öll

efni til prentunar og bókagerðar hafa verið tolluð. Þykir sanngjarnt, að prent-
litir verði tollfrjálsir.

42. Lagt er til, að vt. á þurrkefni lækki úr 15% í 8%.
43. Efni þau, sem teljast til nr. 4a í 32. kafla, með 8% vt., eru sápulíki, en svo eru

öll þau efni nefnd, sem nota má í staðinn fyrir sápu til þvotta. Er því lagt til,
að liðurinn falli niður, og falla þá umrædd efni til nr. 4 í sama kafla með 30%
vt. og sama vmt., 7 aura.

44. Kasein (ostaefni) er framleitt í mjólkurbúum hér á landi. Lagt er til, að vt.
hækki úr 8% i 15%.

Albúmin er hér notað til framleiðslu á lími og kítti o. fl. Lagt er til, að 7
aura Villt. falli niður og 8% vt. lækki í 2%.

45. Lagt er til, að liðurinn falli niður, þar sem í frumvarpinu er ætlazt til, að um-
rædd efni komi undir nýjan kafla, 39A.

46. Leðurtegundir þær og skinn, sem teljast til nr. 6-9 í 36. kafla, eru ekki fram-
leidd hér á landi, en talsvert notuð við skóframleiðslu. Vegna innflutnings á
skófatnaði úr þessum skinnategundum þykir rétt að gefa íslenzkum skó verk-
smiðjum aðstöðu til að auka fjölbreytni í skóframleiðslu sinni. Lagt er til, að
vt. á lakkleðri og lakkleðurlíki lækki úr 20% í 15% og vt. á sams konar skinn-
um af slöngum, krókódílum og strútum og líki þeirra efna lækki úr 30% í 20%.

47. Leðurlíki er notað til töskugerðar og í skófatnað, og er því lagt til, að 30% vt.
lækki í 20%.

48. Lagt er til, að vt. á bakpokum og fatapokum úr leðri hækki úr 40% í 50% til
samræmis við aðra hakpoka, sbr. nr. 39 í 52. kafla.

49.-50. Á síðari árum hefur farið mjög í vöxt innflutningur ýmiss konar plast-
efna. Jafnframt hefur fjöldi tegundanna smám saman aukizt. Ákvæði tollskrár-
innar voru ekki miðuð við þennan fjölbreytta innflutning, og komu því oft
óskyldar vörur í sömu tollflokka. Með breytingum á tollskránni hefur smám
saman verið aukin sundurgreining plastefnanna, en þó hefur þessi tollflokkun
ekki verið fullnægjandi. Rétt þykir því að setja í tollskrána nýjan kafla um
þessar vörur, þar sem hægt er að flokka þær eftir vinnslustigi og notkun, eins
og gert er i öðrum köflum tollskrárinnar. Efni þau, sem ætlazt er til að falli
undir 39. kafla A, teljast nú til nr. 60b i 28. kafla, nr. 1 í 34. kafla og nr. 8, 9, 9a.
9b, 9c og 10 í 82. kafla. Hins vegar er ekki gert ráð fyrir, að til kaflans teljist
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vörur til ljósmyndunar (29. kafli), Iernis og málning (30. kafli), lím (33. kafli),
syntetískt gúmmí og vörur úr því (39. kafli B), gervisilki, gerviþræðir og vörur
úr þeim efnum (11. flokkur), skófatnaður. hattar, húfur, regnhlífar. sólhlífar
og tízkuvörur (12. flokkur), vörur, er eðli sínu samkvæmt teljast til 16., 17. eða
18. flokks, tæki, sem eingöngu verða notuð til hjúkrunar eða lækninga (nr. 35
i 77. kafla), tilbúnar perlur, perlufestar og- annar varningur úr tilbúnum perl-
um (82. kafli) og annar skraut- og glysvarningur (nú nr. 11 í 82. kafla), bursta-
gerðarvörur. sigti og sáldir (83. kafli), tennistæki og örin ur þvílík tæki, leik-
föng, samkvæmisspil o. fl. (84. kafli), hnappar, sjálfblekungar, skrúfblýantar,
reykjarpípur o. fl. (85. kafli).

Við skipun plastefna í tollflokka hefur nefndin fylgt sömu meginreglu og
annars staðar í tillögum sínum, að tolla hráefni lágt og unnar vörur í samræmi
við það, sem sams konar vörur úr öðrum efnum eru tollaðar.

51. Þarf ekki skýringar við.
52. Efni þau, sem teljast til nr. 2-3 í 39. kafla B, eru hráefni til ýmiss konar iðn-

aðar, s. s. svampgúmmíframleíðslu, hjólbarðasólunar, gúmmímálningarfram-
leiðslu. Lagt er til, að 7 aura vmt. af latexi falli niður, en 8% vt. lækki í 2%
og 30% vt. af nr. 3 lækki í 8%.

53. Lagt er til, að 7 aura vmt. á sólum og hælum falli niður. -' Auk þess er lagt til,
að undir númerið falli húfuskyggni, húfugjarðir og svitagjarðir, sem nú telj-
ast til nr. 18 í sama kafla með 20 aura vmt. og 40% vt. - Að öðru leyti er um
leiðréttingu að ræða.

54. Til nr. 18 í 39. kafla B teljast alls konar fatnaðarvörur úr kátsjúk. Er lagt til,
að vt. hækki úr 40% í 50% til samræmis við annan ytri fatnað.

55. Gúmmíhringir í niðursuðudósir teljast nú til nr. 20 í 39. kafla með 7 aura vmt.
og 30% vt. Vegna dósaframleiðslu þykir rétt að lækka tollinn, og er lagt til, að
hringir þessir falli undir sérstakt nr., 19c, með 8% vt.

56. Efni þau, sem hér um ræðir, falla nú undir 82. kafla tollskrárinnar, en lagt er til,
að þau komi undir nýjan kafla, 39A.

57. Krossviður og aðrar límdar plötur eru [af'nþýðingarmiklar og annar viður til
innréttingar húsa og húsgagnaframleiðslu. Lagt er til, að vt. lækki úr 15% í 8%.

58. Spónn er mikið notaður við húsgagnaframleiðslu. Er lagt til, að 15% vt. lækki
í 8%.

59. Framleiðsla á innlendum einangrunarefnum hefur farið mjög í vöxt síðan toll-
skráin var samin. Er hér um að ræða steinull og vikur. Framleiðsla þessara
einangrunarefna hefur átt í erfiðleikum vegna aukins innflutnings á einangr-
unarkorkí. Lagt er til, að 8% vt. af korki hækki í 15% með heimild fyrir ráðu-
neytið til að undanþiggja einangrunarkork til frystihúsa þessari hækkun, vegna
þess að enn þykir ekki vera fengin full reynsla fyrir því, að innlendu einangr-
unarefnin henti eins vel til frystihúsa.

60. Korkvörur til skóframleiðslu teljast nú til nr. 7 í 41. kafla, en notkun þeirra
hefur farið mikið vaxandi í þessum iðnaði. Lagt er til, að vörur þessar falli undir
sérstakt nr., 7, með 8% vt., en aðrar vörur ót. a. teljist til nr. 8 (nýtt nr.) með
óbreyttum tolli, 7 aura vmt. og 30% vt.

61. Frumhráefni. Þarf ekki skýringar við.
62. Pappa- og pappírstegundir þær, sem teljast til nr. 5 og 6 í 44. kafla, eru mikið

notaðar til öskjugerðar. bókbands og bókagerðar. Lagt er til, að 30% vt. á nr. ;)
lækki í 15% og 50% vt. á nr. 6 lækki í 30%.

63. Til nr. 8 telst nú ýmiss konar pappi, sem notaður er til pappakassaframleiðslu
og öskjugerðar. Lagt er til, að 2 aura Villt. falli niður og 8% vt. lækki í 5% af
pappa, sem vegur allt að 700 g/m2, en þyngri pappi teljist til nýs nr., 8a, með
óbreyttum tolli, því að slíkur bókbandspappi er framleiddur hér á landi.

64. Til nr. 10 í 44. kafla teljast þynnstu tegundirnar af karton, sem eru mjög mikið
notaðar i svo kallaðar kartonöskjur, sem aðallega hafa verið notaðar um fisk
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til útflutnings, en eru nú notaðar á fleiri sviðum. Samkvæmt i-lið 3. gr. toll-
skrárinnar er heimilt að endurgreiða aðflutningsgjöld eða hluta af þeim af efni
i umbúðir um innlendar framleiðsluvörur, sem fluttar eru til útlanda til sölu
þar. Hins vegar er engin heimild til endurgreiðslu, sé efnið notað í umbúðir um
innlendar framleiðsluvörur til sölu innanlands. Er því lagt til, vegna þess hvað
þýðingarmikið er fyrir sölu margra iðnaðarvara að hafa ódýrar og hentugar
umbúðir, að 8% vt. á pappír, sem er þyngri en 130 g/m2, lækki i 5% og verði i
nýjum lið, 10a.

65. Til nr. 17 i 44. kafla með 2% vt. telst nú aðeins óáprentaður smjör- og per ga-
mentpappír, en áprentaður pappír telst til nr. 20a í 45. kafla, ef um er að ræða
fiskumbúðir til útflutnings, með sama tolli. Allur annar áprentaður pappír af
þessu tagi telst til nr. 21 í 45. kafla með 7 aura VIllt. og 30 vt. - Lagt er til, að
framvegis teljist bæði prentaður og óáprentaður smjör- og pergamentpappír til
nr. 17 í 44. kafla, með 2% vt., en nr. 20a í 45. kafla falli niður.

66. Marmarapappír, sem er mikið notaður til bókhands, telst nú til nr ..22 í 44. kafla,
með 7 aura vmt. og 30% vt. Lagt er til, að marmarapappír verði sér t nr., 21a
með sama vmt. og 15% vt.

67. Húfuskyggni og hattgjarðir teljast nú til nr. 25 í 44. kafla með 7 aura vmt. og
30% vt. Lagt er til, að þessar vörur verði í nýju nr., 25a, í sama kafla með sama
vmt. og 8% vt.

68. Pappírsræmur límbornar til umbúða teljast nú til nr. 36 í 44. kafla með 7 aura
vmt. og 30% vt. Límbornar pappírsræmur eru mikið notaðar til framleiðslu á
pappakössum og öskjum um fisk og ýmsar innlendar iðnaðarvörur. Lagt er til,
að límbornar pappírsræmur verði i nýju nr., 36a, í sama kafla með sama vmt.,
en 15% vt.

69. Vegna þeirra miklu verðhækkana, sem orðið hafa á síðustu árum, hefur tollur
á spilum, sem eingöngu er vmt., lækkað mikið hlutfallslega, þrátt fyrir vöru-
magnstollsviðaukann. Er því lagt til, með tilliti til innlendrar framleiðslu á spil-
um, að vmt. verði óbreyttur, en vt. verði 30%.

70. Vísast til greinargerðar um nr. 65.
71. Silkiormahylki (kókónar), óspunnið hyssússilki og silki úrgangur eru hráefni

til framleiðslu á vörum úr silki. Nefndin leggur til, að 7 aura vmt, falli niður
og 8% vt. lækki í 2%.

72. Silkitvinni er mikið notaður við framleiðslu á fatnaði og skóm. Er því lagt til,
að 20 aura vmt. lækki i 7 aura. - Tollar á silkivörum hafa verið svo háir, að
þeir hafa að mestu hindrað innflutning á slíkum vörum. Virðist vera óeðli-
lega mikill tollmunur á vörum úr silki og gervisilki. Er því talið rétt að
lækka tolla á vörum úr silki, þannig að þeir séu ekki verulega hærri en á gervi-
silki. - Vt. af flaueli og flosi, í nr. 5, lækki úr 70% í 50%. Vt. af gólfábreiðum,
gólfmottum og gólfdreglum, í nr. 6, lækki úr 80% í 60%. Nr. 7 og 8, laufa-
borðar og Ieggíngar, sem mikið eru notaðar til nærfataframleiðslu, lækki úr 80%
vt. i 45%.

73. Vt. af böndum og borðum lækki úr 80% í 60%. Vt. af silkivefnaði í nr. 11
lækki úr 70% í 50%, sbr. greinargerð með nr. 72.

74. Til nr. 1 í 46. kafla B teljast allar tegundir gerviþráða, sem notaðir eru við
framleiðslu á alls konar voðum úr gerviþráðum, prjónuðum og ofnum. Hér
á landi er hafin framleiðsla á voð úr gerviþræði, en notkun voða úr nylon,
rayon, gervisilki o. fl. hefur mjög rutt sér til rúms í heiminum hin síðari ár.
Ástæðan til þessa er meðal annars sú, að gerviefnin hafa lækkað mikið í verði
og eru því almennt notuð, enda eru þau til ýmissa nota hentugri en ullar- og
baðmullardúkar vegna styrkleika. Er lagt til, að 7 aura vmt. falli niður.

75. Lagt er til, að 20 aura vmt. á tvinna lækki í 7 aura, sbr. grg. með nr. 72,
og 2 aura vmt. af netjagarni falli niður. Veiðarfæraframleiðslan hefur svo að
segja enga tollvernd, þvi að vt. á netjum er aðeins 2% eða 5%. - Enn fremur
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er lagt til. að 7 aura vmt. af öðru garni úr gerviþráðum (5a) falli niður, en
garnið spunnið og óspunnið (nr. 1 í 46. kafla B) er notað til svipaðrar fram-
leiðslu, sjá grg, um nr. 74.

76. Nærfatnaður úr voð úr gerviþræði er með 40% vt., sbr. nr. 10 í 51. kafla og nr.
6 í 52. kafla, og lífstykki og þess konar vörur með 50% vt., sbr. nr. 26 í 52.
kafla. en laufaborðar og leggingar, sem eru verulegur liður við framleiðslu
á þessum vörum og teljast til nr. 8 og 9 í 46. kafla B, eru með 60% vt. Er
því lagt til, að vt. á laufaborðum og leggingum lækki í 45%.

77. Um bönd og borða, sem teljast til nr. 11 í 46. kafla B, gildir sama og um nr.
8 og 9 í sama kafla, sbr. grg, nr. 76. Er lagt til, að 40% vt. lækki í 30%.

78. Íslenzku ullarverksmiðjurnar geta nú unnið erlenda ull í ullargam og með
því fullnægt eftirspurn prjónaverksmiðjanna og þörf heimilisiðnaðarins á ullar-
garni úr fíngerðri ull. En vegna hinna háu tolla, sem eru á ullinni, 7 aura vmt.
og 30% vt., sbr. nr. 1 í 47. kafla, er ullarverksmiðjunum ókleift að keppa við
innflutta garnið. Jafnframt því að vinna prjónagarn úr erlendri ull hafa verk-
smiðjumar einnig aðstöðu til að vinna vefnaðargarn í dúka, sem eru fyllilega
sambærilegir að gæðum við góða innflutta dúka. Hinn hái tollur á ullinni
hefur einnig hér svo að segja komið í veg fyrir innflutning á ull, og afleiðingin
hefur orðið sú, að miklu meira er flutt inn af erlendum dúkum en þyrfti að
vera. Að því ber að keppa, að framleiðsla á dúkum í fatnað landsmanna
flytjist að mestu leyti inn í landið. Einnig er hagkvæmt að nota erlenda ull til
blöndunar í íslenzka ull og á þann hátt auka notagildi íslenzku ullarinnar með
meiri fjölbreytni. - Er því lagt til, að vmt. falli niður og vt. lækki í 5%'.

Ullarúrgangur er notaður í húsgagnatróð. ódýr teppi og ódýra dúka. Lagt
er til, að 7 aura vmt, falli niður og 8% vt. lækki í 2%.

79. Lagt er til, að 7 aura vmt. af baðmull falli niður og 8% vt. lækki í 2%. Hins
vegar þótti ekki ástæða til að gera greinarmun á trefjabaðmull, sem nú telst
til nr. la í 48. kafla með 3,36 aura vmt. og 15,12% vt., og annarri baðmull, og
er því lagt til, að nr. la falli niður.

80. Lagt er til, að tolli á nr. 5 og 6 í 48. kafla verði háttað eins og á hliðstæðum
nr. í 46. kafla B. Vísast til grg. með nr. 75.

81. Til nr. 8a í 48. kafla telst m. a. húsgagnaáklæðí úr baðmull. Lagt er til, að 50%
vt. lækki í 35%.

82. Lagt er til, að 60% vt. á laufaborðum og leggingum, sem teljast til nr. 12 og
13 í 48. kafla, lækki í 45%. Nærfatnaður úr baðmull er nú með 25% vt., sbr.
nr. 22 í 51. kafla og nr. 10a í 52. kafla. Sjá enn fremur grg. með nr. 76.

83. Hér er um að ræða frumhráefni til iðnaðar, og er því lagt til, að 7 aura vmt.
falli niður og 8% vt. lækki í 2%.

84. Sjá greinargerð með nr. 83 varðandi nr. 3 og nr. 4.
Lagt er til, að 2 aura vmt. af netjagarni (nr. 5) falli niður og 20 aura

vmt. á tvinna lækki í 7 aura, shr. greinargerð með nr. 72, 76 og 80.
85. Lagt er til, að 2 aura vmt. af netjagarni falli niður.
86. Laufaborðar þeir og leggingar. sem teljast til nr. 17 og 18 í 49. kafla, eru notaðir

á sama hátt og aðrir laufaborðar og leggingar. Er því lagt til, að 60% vt. lækki
í 45%, sbr. grg. með nr. 72, 76 og 82.

87. Lagt er til, að 7 aura vmt. af bókbandslérefti falli niður og 8% vt. lækki í 2%,
en innfluttar bækur, aðrar en fyrir íslenzka útgefendur, eru tollfrjálsar, hvort
sem þær eru innbundnar eða óbundnar, sbr. gr. g. með nr. 41.

88. Lagt er til, að 30% vt. á leðurlíkisdúk lækki í 15% og verði í nýju nr., 32a.
Leðurlíkisdúkur er meðal annars mikið notaður til bókbands, til framleiðslu á
öskjum, töskum o. fl.

89. Skóstrigi telst nú til nr. 35 í 50. kafla með 15% vt. Með því að hér er um aði
ræða efnivöru til skógerðar. er lagt til, að skóstrigi verði í nýju nr., 33b, og vt.
lækki í 8%.
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Límbornar ræmur úr vefnaði til umbúða teljast nú til nr. 35 í 50. kafla með
15% vt. Límbornar ræmur úr striga eru nauðsynlegar við pappakassafram-
leiðslu, en eins og áður er sagt, telur nefndin nauðsynlegt að hlynna að um-
búðaiðnaðinum til hagsbóta fyrir mjög margar greinar neyzluvöruiðnaðarins.
Er lagt til, að vt. lækki í 8%.

90. Til nr. 34 í 50. kafla telst nú íborinn (gúmmíborinn, ferníseraður, lakkaður
o. s. frv.) vefnaður, hvort sem hann er úr silki eða einhvers konar gervi-
þráðum. Hér er um að ræða mjög sterk efni, t. d. gúmmíborin nylon- og
perlonefni, sem hentug eru í ýmiss konar skjól- og slitfatnað og ekkert
dýrari en góð baðmullarefni, en miklu sterkari. Efni þessi hafa lítið sem ekkert
verið notuð í fataiðnaðinum sökum hins háa vt., 60%. Er því lagt til, að
íborin efni úr gerviþráðum verði í nýju nr., 34a, með 30% vt. Einnig er lagt
til, að vt. á silki lækki úr 60% í 50%. Sjá grg. með nr. 72.

91. Lagt er til, að vt. á teygjuböndum með silkivefnaði lækki úr 40% Í 35%. Sjá
grg. með nr. 72. - Enn fremur er lagt til, að teygjubönd með gerviþráða-
vefnaði, sem nú teljast til nr. 39 með 40% vt., verði talin til nr. 40 með 30%
vt., en undir þann lið falla teygjubönd úr öðrum efnum, og verði þau í óbreytt-
um vt., 30%.

92. Lagt er til, að 30% vt. á kertakveikjum lækki í 8%, en kerti eru með 30% vt.
93. Um nr. 1-6 í 51. kafla vísast til grg. með 72.
94. Lagt er til, að 7(}%vt. af fatnaði úr silki, sem telst til nr. 4 og 5 í 52. kafla,

lækki í 60%, sbr. grg. með nr. 72.
95, 96. og 97. Lagt er til, að vt. af borðdúkum. sjölum, slörum, slæðum, háls-

bindum og öðrum vörum úr silki, sem falla undir nr. 14, 20 og 23 í 52. kafla
lækki úr 70% í 60%. -- Sjá grg. með nr. 72.

98. Lagt er til, að 20 aura vmt. af skóreimum lækki í 7 aura og 50% vt. í 20%
vegna skóframleiðslunnar í landinu.

99. Lagt er til, að 70% vt. af flöggum úr silki lækki í 60%. Sjá grg. með nr. 72.
100. og 101. Tilsniðin háttaefni teljast nú til nr. 9 í 55. kafla með 20 aura vmt.

og 50% vt. Lagt er til, að hattaefni tilsniðið komi undir nýtt nr., 8a, með 20
aura vmt. og 30% vt., vegna þess að óeðlilegt þykir, að hattaefni sé í sama
tolli og tilbúnir hattar, sbr. nr. 8 í 55. kafla. Athugasemd aftan við kaflann
fellur því niður.

102. Lagt er til, að 7 aura vmt. af smergli, karborundum o. fl. falli niður. Kar-
borundum er notað við sútun á gærum o. f1. og smergill mikið notaður í
járniðnaðinum.

103. Hús og hlutar til þeirra úr steinlími, einnig i sambandi við önnur efni, telst
nú til nr. 20 í 58. kafla með 2 aura vmt. og 8% vt. Lagt er til, að hús og hús-
hlutar teljist til nýs nr., 19a, með 7 aura vmt. og 30,?1~ vt. til samræmis við hús
og húshluta úr timbri.

104. Eldfastir steinar, sem teljast til nr. 3 í 59. kafla eru nauðsynlegir og mikið
notaðir til einangrunar á kötlum og ýmiss konar hræðsluofnum. Ýmsir brenndir
hlutir til teknískrar notkunar, sem einnig teljast til nr. 3 í sama kafla, eru
mikið notaðir í raftækjaiðnaðinum og til vísindalegra þarfa. Lagt er til, að
1 eyris vmt. falli niður og 8% vt. lækki í 2%.

105. .Járn- og málmiðnaðurinn er orðinn ein af allra þýðingarmestu atvinnugrein-
um Íslenzku þjóðarinnar. Í iðnaðarskýrslum fyrir árið 1950 er aðeins ein
iðnaðargrein stærri, matvælaiðnaðurinn (þar með talin hraðfrysting fisks,
slátrun o. fl.). Við matvælaiðnað vinna þetta ár 40.1% af þeim, sem vinna við
iðnað í landinu, en við járn- og málmiðnað 22.6%. Auk þess að veita 2490
manns atvinnu, er járniðnaðurinn mjög þýðingarmikil hjálpargrein bæði sjáv-
arútvegs og landbúnaðar og annarra iðnaðargreina, með tilliti til viðgerða og
endurnýjunar framleiðslutækjanna. Þrátt fyrir mikilvægi þessa iðnaðar hefur
hann átt við erfið tollkjör að búa. Skipasmíðar og skipaviðgerðir, sem fram-
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kvæmdar eru erlendis, eru tollfrjálsar. Hins vegar verða smiðjurnar að greiða
toll af öllu efni til smíða og viðgerða innanlands, en æskilegt verður að teljast,
að þær skipaviðgerðir, sem hægt er að framkvæma innanlands, fari fram hér
á landi. Skipasmíðastöðvarnar hafa einnig talið nauðsynlegt, að gerðar væru
einhverjar ráðstafanir til þess, að unnt verði að smíða skip innanlands. Í fjár-
lögum fyrir árið 1953 og yfirstandandi ár er ríkisstjórninni heimilað að endur-
greiða aðflutningsgjöld af efni í skip og báta, sem smíðaðir eru hér á landi.

Tillögurnar eru því við það miðaðar að fella niður og lækka tolla af
efni til viðgerða og skipasmíða. Lagt er til, að óunnið járn í klumpum,
sem er með 2 aura vt., verði tollfrjálst og stál og járnsvarf, sem er með 2 aura
vmt. og 8% vt., verði tollfrjálst.

106. Til nr. 3 í 63. kafla telst nú bæði smíðajárn og steypustyrktarjárn með 2 aura
vmt. og 8% vt. Lagt er til, að sívalar stengur úr járni og stáli 25 mm i þvermál
eða grennri verði í óbreyttum tolli (undir þennan lið fellur næstum allt steypu-
styrktarjárn), en annað járn og stál í stöngum verði í nýju nr., 3a, tollfrjálst.

107. Lagt er til, að prófíljárn, sem er með 2 aura vmt., verði tollfrjálst.
108. og 109. Lagt er til, að óhúðaðar járnplötur, sem eru með 2 aura vmt., verði

tollfrjálsar.
110. Lagt er til, að raf- og Iogsuöuvír, sem er með 2 aura vmt. og 8% vt., verði toll-

frjáls, en annar vír verði í nýju nr., 9a, með óbreyttum tolli, 2 aura vmt. og 8% vt.
111. Lagt er til, að gj arðaj árn, sem er með 2 aura vmt. og 8% vt., verði tollfrjálst.
112. Lagt er til, að kopar og koparblöndur, sem eru með 7 aura vmt. og 8% vt.,

verði tollfrjálsar.
113. Lagt er til, að lóðunarefni og plötur úr kopar, sem falla undir nr. 3 og 4 með

7 aura vmt. og 8% vt., verði tollfrjálst.
114. Lagt er til, að nikkei óunnið, sem er með 7 aura vmt. og 8% vt., verði tollfrjálst.
115. Lagt er til, að alúmínium óunnið, sem er með 7 aura Villt. og 8% vt., verði

tollfrj ál st.
116. Lagt er til, að alúmíníumstengur, þ. á m. prófílstengur, sem nú teljast til nr. 2

og 11 í 66. kafla með 7 aura vmt. og 8% eða 30% vt., verði i nýju nr., 2a, toll-
frjálsar. :

117. Lagt er til, að blý og blýblöndur, sem eru með 2 aura vmt. og 8% vt., verði
tollfrjálsar.

118. Lagt er til, að 2 aura vmt. af blýlóðum falli niður og 8% vt. lækki í 2%, en ef
lóðin eru flutt inn á uppsettum netjum, eru þau með mjög lágum tolli, sbr. 50.
kafla nr. 19, 19a og 21.

119. Lagt er til, að zink og zinkblöndur, sem eru með 7 aura vmt. og 8% vt., verði
tollfrj álsar.

120. Lagt er til, að plötur úr zinki, sem eru með 7 aura vmt. og 8% vt., verði toll-
frjálsar.

121. Lagt er til, að tin og tinblöndur óunnar, sem eru með 7 aura vmt. og 8% vt.,
verði tollfrjálsar.

122. Lagt er til, að lóðtin, sem er með 7 aura vmt, og 8% vt., verði tollfrjálst, enn
fremur að túbur úr tini, sem nú teljast til nr. 7 í 69. kafla með 7 aura vmt. og
30% vt., verði í nýju nr., 5a, með 7 aura vmt. og 8% vt.

123. Lagt er til, að ódýrir málmar og blöndur þeirra, sem teljast til nr. 1-2 i 70.
kafla með 7 aura vmt. og 8% vt., verði tollfrjálsir.

124. Hnífablöð, sem flutt eru inn til notkunar fyrir silfursmíðaiðnaðinn, teljast nú
til nr. 6 i 71. kafla með 7 aura vmt. og 30% vt. Lagt er til, að hnífablöð verði í
nýju nr., 5a, með sama vmt. og 15% vt.

125. Lagt er til, að 30% vt. af smávarningi til húsgagnaframleiðslu lækki í 150/lL•

126. Vörur þær, er teljast til nr. 17 í 71. kafla, eru allar mikið notaðar við ýmsa
iðnaðarframleiðslu, sérstaklega fatnaðar- og skóframleiðslu. en einnig til heim-
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ilisnotkunar. Lagt er til, að 30% vt. lækki í 15% og til númers ins teljist einnig
sams konar vörur til skósmíða, lífstykkja- og pappírsvöruiðnaðar, sem nú
teljast til annarra númera, s. s. 104 í 63. kafla.

127. Til nr. 25 i 71. kafla telst nú blaðtin (stanniol), sem er áletrað þannig, að
áletrunin ber það með sér, að þynnurnar séu ætlaðar utan um innlendar af-
urðir til útflutnings, með 2% vt., en annað blaðtin telst til nr. 25a með 7 aura
vmt. og 30% vt. Af þessari skiptingu leiðir, að áletrað blaðtin, sem notað er
um t. d. smjör og osta til sölu á innlendum markaði, og allt óáletrað blaðtin,
hvort sem það er um vörur til sölu á innlendum markaði eða erlendum, fellur
undir nr. 25a með 30% vt. Lagt er til, að blaðtin, sem er með áletrun, sem ber
það með sér, að það sé notað um íslenzkar afurðir, sé með 2% vt., en annað
blaðtin með 7 aura vmt, og 15% vt.

128. Lagt er til, að 30% vt. af vefjarskeiðum og skyttum til vefstóla lækki í 8%
til samræmis við vélar og tæki til iðnaðar.

129. Lagt er til, að 2 aura vmt. af kúlu- og keflalegum falli niður.
130. Ýmsir hlutir til rafmagnsgeymaframleiðslu teljast nú til nr. II í 73. kafla,

rafmagnsgeymar. með 7 aura vmt, og 10% vt. Lagt er til, að hlutar til rafmagns-
geyma verði í nýju nr., lla, með 2 aura vmt. og 8% vt.

131. Lagt er til, að 30% vt. af reiðhjólahlutum lækki í 20%.
132. Samkvæmt tilmælum hljóðfærasmiða er lagt til, að 30% vt. á hlutum til flygela

og píanóa lækki í 15%.
133. Lagt er til, að 30% vt. af hlutum til orgela og harmonía lækki i 15%, sbr. grg.

með nr. 132.
134. Vísast til grg. með nr. 50.
135. Visast til gr. g. með nr. 50. Breytinginer aðeins í þvi fólgin, að nr. 11 í 82. kafla

verður nr. 8.
136. Með tilliti til fatnaðarframleiðslunnar er lagt til, að 40% vt. af hnöppum til

fata lækki i 30%.

Um 2. gr.
1. UndanþáguheimiIdin í h-lið 3. gr. tekur aðeins til hampgarns, en talið er rétt,

að heimild þessi nái til hvers konar garns til veiðarfæra gerðar .
2. Endurgreiðsluheimildin í æ-lið nær nú aðeins til véla, sem eingöngu eru notaðar

til netjagerðar. Þykir rétt, að heimildin nái einnig til véla, sem notaðar eru til
framleiðslu á öðrum veiðarfærum.

3. I 22. gr. fjárlaga fyrír árin 1953 og 1954 hefur ríkisstjórninni verið heimilað
að endurgreiða innlendum skipasmíðastöðvum aðflutningsgjöld af efni í skip og
báta, sem þær smíða. Talið er rétt, að slík heimild verði tekin upp í tollskrána
og hún einnig látin ná til véla og tækja, og er því lagt til, að nýjum staflið, ö,
þess efnis verði bætt í 3. gr.

Um 3. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 4. gr.
Rétt þykir að ákveða, að meginmál laga um breytingar á tollskránni frá 1939

skuli, að þvi leyti sem þau eru enn í gildi, fellt inn í lög nr. 62 1939,um tollskrá o, fl.
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