
Ed. 336. Nefndarálit [128. mál]
um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 90 25. nóv. 1954, um tollskrá o. fl.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefur athugað frumvarpið, rætt það á þrem fundum og borið það
saman við gildandi tollskrá. Enn fremur hefur hún kynnt sér erindi frá Félagi is-
lenzkra iðnrekenda. Jafnframt þvi að athuga frv. tók nefndin einnig til athugunar
frv. á þskj. 22 frá þm. N-Ísf. (SB) og 6 þm. Reykv. (GTh), og verður þess síðar
getið.

Samkvæmt ósk Félags íslenzkra iðnrekenda leggur nefndin til, að vörumagns-
tollur á netjatjöru verði felldur niður og verðtollur á sömu vöru lækki úr 8% í 2%,
enda er hér um nytsöm efni að ræða.

Nefndin leggur til, að verðtollur á plötum úr svampgúmmíi verði hækkaður
úr 8% í 30%. Er það gert til að veita tollvernd fyrirtækjum, sem búa til dýnur
o. fl. úr hrágúmmíi. Samtök iðnrekenda mæla með þessari breytingu.

Sem fyrr getur fluttu þm. N-ísf. (SB) og 6. þm. Reykv. (GTh) frumvarp á
þessu þingi um breytingar á tollskránni þess efnis að fella niður tolla á hljóðfær-
um. Meiri hluta nefndarinnar þykir of langt gengið í því frv. Hins vegar telur
nefndin rétt að lækka nokkuð verðtoll á helztu tegundum hljóðfæra og ber fram
brtt. um það.

Rétt þykir, að tollfrelsisákvæði alþjóðasamnings frá 25. sept. 1956 um sameigin-
lega greiðslu kostnaðar af tiltekinni flugþjónustu á íslandi verði lögfest, og ber
nefndin fram brtt. um það.

Að lokum ber nefndin fram brtt. um, að aðflutningsgjöld séu innheimt í heil-
um krónum. Er það til hægðarauka fyrir alla aðila.

Um efni frv. sjálfs þykir nægja að vísa til greinargerðar þess. Fellst nefndin
á, að rétt sé að lagfæra tollskrána eins og frv. gerir ráð fyrir.

Samkvæmt framanrituðu leggur nefndin til, að frumvarpið verði samþykkt með
eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr.
a. Framan við 1. tölul. kemur nýr tölul., svo hljóðandi:

A eftir nr. 58 í 28. kafla kemur nýtt númer, svo
hljóðandi:

58a Netjatjara .
b. A eftir 2. tölul. kemur nýr tölul., svo hljóðandi:

t stað nr. 4 í 39B. kafla koma tvö númer, svo
hljóðandi:

- plötur, þræðir, stengur, ót. a.:
4 -- -- úr svampgúmmíi .
4a -- - úr öðru .

c. A eftir 11. tölul. kemur nýr tölul., svo hljóðandi:
Nr. 1-5 í 79. kafla orðist svo:

1 Flygel og píanó .
2 Hlutar til flygela og píanóa .
3 Orgel og harmoníum I--

Aths. Ráðuneytinu er heimilt að fella niður verðtoll af
orgelum til kirkna og hljóðfærum fluttum inn til
notkunar við kennslu í skólum.

4 Hlutar til orgela og harmonía 7 30
5 Strengjahljóðfæri og hlutar til þeirra, ót. a. 7 30

2. Við 2. gr. A eftir 1. málsgr. bætist:
Í stað p- og r-liða kemur nýr liður, svo hljóðandi:

p. Að láta koma til framkvæmda tollfrelsis ákvæði alþjóðasamnings frá 25.
sept. 1956, um sameiginlega greiðslu kostnaðar af tiltekinni flugþjónustu á
Íslandi.

3. A eftir 2. gr. bætast tvær nýjar greinar. svo hljóðandi:
a. (3. gr.) Síðari málsliður síðustu málsgr. 7. gr. laganna fellur niður.
b. (4. gr.) A eftir 25. gr. laganna kemur ný grein, sem verður 26. gr., svo
hljóðandi:

Aðflutningsgjöld skal innheimta í heilum krónum, þannig að 50 aurar
og þar fram yfir telst 1 króna, en minni upphæð skal sleppt.

Vöru-
magns- Verð-

Toll- tollur tollur
eining Aurar %
1 kg 2

7
7
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8

7
7
7

30
30
30

Alþingi, 9. marz 1956.

Bernh. Stefánsson, Björn Jónsson,
form., frsm. fundaskr.

Jóhann Þ. Jósefsson.

Eggert G. Þorsteinsson.

Gunnar Thoroddsen,
með fyrirvara.


