
Ed. 469. Nefndarálit [167. mál]
um frv. til I. um breyt. á I. nr. 62 30. des. 1939, um tollskrá o. fl.

Frá fjárhagsnefnd.

Aðalefni frv. er að bæta samkeppnisaðstöðu innlends iðnaðar við erlendar vör-
ur. Þetta er fyrst og fremst gert með því að lækka hráefnatolla, þar sem þvi varð
við komið. Er því mjög víða í frv. felldur niður 7 aura vörumagnstollur á kg og
8% verðtollur lækkaður í 2%, en á nokkrum hráefnum í 5%. Nokkur þýðingar-
mikil hráefni og efni í vörur, sem lítillar tollverndar njóta, eru gerð tollfrjáls.
Hærra tolluð hráefni eru og lækkuð eftir mati hverju sinni. Vegna þróunar innlends
iðnaðar, frá því að tollskráin frá 1939 var sett, eru settar í hráefnatoll ýmsar
vörur, sem ekki voru þar áður. Við mat á því, hvað sé hæfileg tollvernd er haft
i huga að íþyngja ekki öðrum aðalatvinnuvegum okkar, sjávarútvegi og landbún-
aði. Í örfáum tilfellum er hin leiðin farin til að auka tollvernd innlends iðnaðar,
þ. c. hækkaðir tollar á innfluttum iðnaðarvörum.

Breytingarnar á tollskránni eru við það miðaðar, að tollur verði að öðru jöfnu
þeim mun lægri sem hin innflutta vara er minna unnin og að framleiðslukostnaður
á aðalútflutningsvörum landsmanna verði eigi aukinn með tollum þeirra vara, sem
flytja þarf inn þeirra vegna. Um leið hefur verið leitazt við að haga ákvæðum
frv. þannig, að þau hafi ekki í för með sér verðhækkanir á aðalneyzluvörum lands-
manna.

Áætluð hækkun á tolltekjum vegna hækkunartillagna mun nema tæplega lho
hluta af lækkun tolltekna samkvæmt lækkunartillögum. Áætluð lækkun tolltekna
umfram hækkun mun nema allt að 5 millj. kr. á ári.

Frv. er verulegt spor i þá átt að efla innlendan iðnað.
Nefndin hefur athugað frv. og fellst öll á meginstefnu þess og mælir þvi með,

að það verði samþykkt, en einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til að bera fram
breytingartillögur eða fylgja breytingartillögum, sem fram kunna að koma.

Alþingi, 16. marz 1954.
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