
Ed. 95. Frumvarp til laga [74. mál]
um lækkun aðflutningsgjalda á ýmsum vörum.

(Lagt fyrir Alþingi á 82. löggjafarþingi, 1961.)

1. gr.
Lög nr. 90/1954, um tollskrá o. fl., með síðari breytingum, breytast svo sem

hér segir frá gildistöku þessara laga:
A. Af þeim innfluttum vörum, sem taldar eru i 2. gr. þessara laga, skal greiða

verðtoll samkvæmt því, sem þar er fyrir mælt.
B. Eftirtalin gjöld eru fell'd niður á vörum þeim, sem taldar eru í 2. gr.:

a. Vörumagnstollur samkvæmt tollskrárlögum nr. 90/1954, ásamt 340% álagi
á hann samkvæmt h-lið A-liðar í I. tölulið 4. gr. laga nr. 79/1960, um bráða-
birgðabreyting og framlenging nokkurra laga.

b. 80% álag á verðtoll samkvæmt B·lið í L tölulið laga nr. 79/1960.
e. Innflutningsgjald samkvæmt 10. gr. laga nr. 4/1960, um efnahagsmál.



2. gr.
Þá er fluttar eru til landsins vörur í eftirtöldum köflum og númerum tollskrár

þeirrar, sem fjármálaráðuneytið gaf út 1959, skal greiða af vörunum verðtoll sem
hér segir:

Verðtollur
Kafli nr. 6

Blómlaukar
Kafli nr. 20

Ávextir, vörur úr
Kafli nr. 21

%

nr. 8 70

ávöxtum og grænmeti í nr. 1-2, 4-6 og 11-12 .. 92

Kryddvörur, súpuefni og aðrar matvörur í nr. 3, 4b, 5a og 5b 70
Kafli nr. 31

Snyrtivörur í nr. 17-18 og 20-24 92
Kafli nr. 37

Hanzkar og vettlingar úr skinni og leðri í nr. 3 og töskur, veski og aðrar
vörur úr skinni og leðri í n~ 8 62

Kafli nr. 38
Loðskinn unnin en ósaumuð í nr. 2 62
Vörur úr loðskínnum í nr. 3 70

Kafli nr. 39A
Fatnaður úr plasti í nr. 8 70
Alls konar töskur, veski, buddur og hylki úr plasti, ót. a., er færist í nýtt
tollskrárnúmer: 10a í sama kafla 62

Kafli nr. 40
Jólatré í nr. 20 og vörur úr tré í nr. 59 92

Kafli nr. 46A
Gólfábreiður, gól'fmottur og gólfdreglar úr silki í nr. 6 70
Silkivefnaður í nr. IIb 62

Kafli nr. 46B
Vörur úr gerviþráðum í nr. 6, 8-9, 11, 12a og 12c 62
Gólfábreiður, gólfmettur og gólf'dreglar lll' gerviþráðum í nr. 7 70

Kafli nr. 47
Flauel og flos úr ull og ullarvefnaður í nr. 6 og 13 62
Gólfábreiður, gólfmottur og gólfdregl'ar úr ull í nr. 7-9 70

Kafli nr. 48
Gólfábreiður, gólfmottur og gólfdreglar úr baðmull í nr. 9-11 70
Vörur úr baðmull í nr. 12-13 62

Kafli nr. 49
Gólfábreiður, gólfmottur og gólfdregfar úr ýmsum efnum í nr. 12-15 .. 70

Kafli nr. 50
Vefnaðarvara úr gerviþráðum yfirdregin o. s. frv. í nr. 34a 62

Kafli nr. 51
Prjónavoð úr silki og úr gerviþráðum og fatnaðarvörur prjónaðar úr ull,
baðmull o. s. frv. i nr. 1, 7, 15, 17, 21, 23, 29 62
Fatnaðarvörur prjónaðar úr silki og gerviþráðum í nr. 3, 5 og 9-11 .. 70
Heilsokkar kvenna úr gerviþráðum, er færast í nýtt tollskrárnúmer: 8a
í sama kafla 30
Aðrir sokkar úr gerviþráðum, er færast i nýtt tollskrárnúmer: 8b i
þessum kafla 70

Kafli nr. 52
Fatnaður í nr. la, lb, 3b, 3c, 4, 5a, 5b, 5c, 6, 7a, 7b, 7c, 9a, 9b, 9c, 10,
15e, 20-25 70
Fatnaður í nr. 2, 11a, 11b, 11c, 14c, 16e 62
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Verðtollur
Kafli nr. 54 0/0

Kvenskór í nr. 1-4 í þessum kafla, sem færast eftir efninu í þessi fjögur
nýju númer: la, 2a, 3a og 4a í sama kafla 54

Kafli nr. 55
Hattar og húfur í nr. 1-8 og 9 70
Tilsniðin hattaefni i nr. 8a 62

Kafli nr. 58
Vörur úr steini og steinkenndum efnum í nr. 30 92

Kafli nr. 59
Baðker. þvottaskálar og aðrar vörur úr leir í nr. 7 54
Vörur úr leir i nr. 10 92

Kafli nr. 60
Vörur úr gleri í nr. 25 92

Kafli nr. 63
Baðker. salerni og aðrar vörur úr járni og stáli í nr. 88h 54

Kafli nr. 71
Vörur úr ódýrum málmum í nr. 23 92

Kafli nr. 73
Lampar og ljósakrónur í nr. 55-57 70

Kafli nr. 77
Ljósmyndavélar og hlutar til þeirra í nr. 9 30
Kvikmyndatökuvélar og sýningarvélar í nr. 10-11 50

Kafli nr. 78
Úr og hlutar til þeirra í nr. 1-3 30

Kafli nr. 79
Hljóðfæri í nr. 1, 3, 5 og 7 50
Grammófónplötur í nr. llb 70

Kafli nr. 82
Vörur úr tilbúnum perlum, kóralll og plastiskum efnum í nr. 1-2 og 8 92

Kafli nr. 84
Íþróttatæki og fiskistengur i nr. 1 og 11 50
Leikföng í nr. 2a, 2b og 2c 62
Jólatrésskraut í nr. 6 92

Kafli nr. 85
Hnappar til fata í nr. 1 62
Sjálfblekungar, skrúfblýantar og aðrar vörur í nr. 2 50
Kveikjarar, reykjarpípur o. fl. í nr. 3a og 3b 50

Nú ris ágreiningur um það, hvort tiltekin vara skuli vera með þeim verðtolli,
sem að framan greinir, og sker þá fjármálaráðherra úr. Er sá úrskurður fulln-
aðarúrskurður i málinu.

3. gr.
Nú kemur það í ljós, að aðflutningsgjöld á innfluttri vöru, sem lög þessi

taka til, eru lægri en aðflutningsgjöld á efnivöru í sams konar vöru framleidda
innanlands, og er þá fjármálaráðherra heimilt að lækka gjöld á efnivörunni, ef
verðmæti hennar er verulegur þáttur i kostnaðarverði innlendu iðnaðarvörunnar.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til ársloka 1962.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Lög um tollskrá o. Il., nr. 62 30. des. 1939, mörkuðu á marga lund tímamót

íslenzkri löggjöf um aðflutningsgjöld.

3



Steypt var saman í ein lög hinum dreifðu ákvæðum um aðflutningsgjöld og við-
aukum við þau og tekin upp í megindráttum flokkun vörutegunda í samræmi við
tollskrárfyrirmynd þjóðabandalagsíns. en tiltölulega fáar þjóðir höfðu þá fært
tollskrár sínar í þann búning.

Á hverri vörutegund voru yfirleitt tvenns konar gjöld, lágur vörumagns-
tollur og verðtollur, þó voru nokkrar vörutegundir tollfrjálsar með öllu eða báru
aðeins vörumagnstoll.

Algengast var að verðtollur væri annað hvort 8% eða 30% eftir því, hvort um
hráefni eða fullunna vöru var að ræða, nokkrar vörur báru 2% og allmargar 50%,
en sjaldgæft var að vara bæri hærri verðtoll en 50%, þó voru til gjaldflokkarnir
60, 70 og 80%, en til þeirra töldust fáar vörutegundir.

Þá varð og sú meginbreyting, að verðtollur skyldi reiknaður af cifverði
vöru, í stað fobverðs svo sem verið hafði áður.

Fyrstu árin eftir að tollskrárlögin tóku gildi voru gerðar á þeim ýmsar
breytingar. Var hér einkum um að ræða innbyrðis samræmingu og lagfæringu
gjalda á einstökum vörutegundum, sem reynslan leiddi í ljós, að nauðsynlegt var
að gera.

En á árinu 1947 verður hér breyting á. Er þá og á næstu árum farið að leggja
ýmis gjöld á aðfluttar vörur, auk þeirra gjalda, sem þær báru upphaflega sam-
kvæmt tollskrárlögum. Þykir rétt að rekja þetta nokkuð hér á eftir.

Álag á vörumagnstalI ag verðtalI. Með lögum nr. 28/1947 var ákveðið að inn-
heimta skuli vörumagnstoll með 200% álagi og verðtoll með 65% álagi. Undan-
þegnar þessari hækkun voru nokkrar tilteknar nauðsynjavörur, svo og vín og
tóbak.

Með 10. gr. laga nr. 22/1950 var verðtollsálagið lækkað í 45%, eftir gengis-
breytinguna, sem gerð var árið 1950. En á hinn bóginn er álag á vörumagnstoll
hækkað með lögum nr. 106/1950 í 250%. Þessu er svo enn breytt með lögum nr.
3/1956 á þá lund, að álagið á vörumagnstoll er hækkað í 340% og verðtollsálagið
í 80%. Hafa þessi ákvæði verið framlengd síðan.

Söluskattur á innfluttum vörum. Með bráðabirgðalögum nr. 2/1948, um
breyting á lögum nr. 128/1947, er lagður söluskattur á innfluttar vörur. Nemur
skatturinn 2% af tollverði vöru, að viðbættum aðflutningsgjöldum og 10% áætl-
aðri álagningu. Allmargar vörutegundir voru undanþegnar skattinum, einkum
helztu rekstarvörur landbúnaðar og sjávarútvegs.

Með lögum nr. 100/1948 er skattur þessa hækkaður Í 6% og síðan með lög-
um nr. 112/1950 í 7% og hefur svo haldizt fram á þennan dag. Til viðbótar þess-
um skatti var svo með lögum nr. 10/1960 lagður 8% bráðabirgðasöluskattur á inn-
fluttar vörur. Er hann lagður á sama gjaldstofn sem 7% skatturinn og undan-
þágur hinar sömu.

Innflutningsréttindi bátaúfvegsins. Sökum þess, að sum þeirra gjalda, sem
síðar voru lögð á innfluttar vörur, eiga rót sína í kerfi því, er á sínum tíma var
í daglegu tali nefnt bátagjaldeyriskerfi, þykir eigi verða hjá því komizt að drepa
á það í þessu yfirliti, og það því fremur sem hér var í raun réttri um álögur á til-
teknar innfluttar vörur að ræða.

f ársbyrjun 1951 gengu í gildi ákvæði um innflutningsréttindi bátaútvegsins.
Hér var eigi um lagasetningu að ræða, heldur samninga milli ríkisstjórnarinnar
og samtaka útvegsmanna. Var framkvæmdin ákveðin með reglugerðum frá ári til
árs meðan kerfið var í gildi.

Kerfi þetta var í stórum dráttum fólgið í því, að bátaútvegsmenn og vinnslu-
stöðvar bátafisks fengu umráð yfir helmingi (síðar 45%) af söluandvirði útfluttra
bátaafurða, annarra en þorskalýsis, síldar- og síldarafurða. Mátti ráðstafa þessum
gjaldeyri til kaupa á erlendum vörum, sem voru á sérstökum skilorðsbundnum
frilista. Dollarar og svonefndur "E. P. U." gjaldeyrir, sem útflytjendur fengu á
þennan hátt til ráðstöfunar, Var seldur með 61% álagi en vöruskiptagjaldeyrir með
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26% álagi. Seint á árinu 1955 var álagið á dollara og E. P. U. gjaldeyri hækkað úr
61% í 71% og á vöruskiptagjaldeyri úr 26% í 36%.

Á hinum skilorðsbundna frílista voru fjölmargar vörutegundir svo sem ávextir
alls konar, grænmeti, kryddvörur, margar vafnaðarvörur og fatnaðarvörur, ýmsar
tegundir byggingavara og alls konar rafmagnsvörur.

Var talið, að árið 1952 væru vörur á þessum lista sem svaraði um 14% af
heildarinnflutningi til landsins 1950.

Með tilkomu laga nr. 86/1956, um útflutningssjóð o. fl., var bátagjaldeyris-
kerfið afnumið og hafði þá staðið í sex ár.

Framleiðslusjóður. Með lögum nr. 4/1956, um framleiðslusjóð, var til ársloka
1956 lagt 9% framleiðslusjóðsgjald á innfluttar vörur, miðað við tollverð að við-
bættum aðflutningsgjöldum og 10% áætlaðri álagningu. Undanþegnar því gjaldi
voru sömu vörur og undanþegnar voru söluskatti. Þá var og enn fremur lagt sér-
stakt gjald, sem nam 30% af tollverði, á nýja og þurrkaða ávexti, ýmis búsáhöld,
verkfæri og smíðatól.

Útflutningssjóður. Eins og fyrr segir voru gjaldheimtuákvæði laganna um
framleiðslusjóð bundin við árið 1956. Varð því enn þörf nýrra ákvarðana um þessi
mál, áður en árið 1957 gengi í garð. Voru nú sett lög um útflutningssjóð o. fl. nr.
86/1956. Með þeim lögum var enn horfið að nýrri gjaldheimtu af innfluttum vör-
um, enda gert ráð fyrir að bátagjaldeyriskerfið hyrfi úr sögunni, svo og gjöld þau,
sem lögð voru á aðf'luttar vörur samkvæmt lögum um framleiðslu sj óð.

Var nú horfið að því ráði að leggja 16% yfirfærslugjald á flestar greiðslur til
útlanda, þar á meðal greiðslur fyrir vörur. Undanþegnar voru þó gjaldi þessu
greiðslur fyrir rekstrarvörur landbúnaðar og sjávarútvegs og fáeinar aðrar vörur.
Þá var lagt á innflutningsgjald í sex gjaldflokkum: 8%, 11%, 35%, 55%, 70% eða
80% af tollverði vara að viðbættum aðflutningsgjöldum og 10% áætlaðri álagn-
ingu. Vörur undanþegnar yfirfærslugjaldi voru einnig undanþegnar innflutnings-
gjaldi, og nauðsynlegustu matvörur voru einnig undanþegnar því gjaldi. Þær vörur,
sem á var lagt 35% innflutningsgjald eða hærra, höfðu allar verið áður á hinum
skilorðsbundna frílista og því á þeim hið svonefnda bátalistaálag, en auk þess var nú
allmörgum vörum bætt við í þessa hágjaldaflokka, þ. á m. öllum pappírs- og pappa-
vörum, öðrum en dagblaðapappír.

Svo var fyrir mælt í lögunum, að 16% yfirfærslugjaldið skyldi ekki meðtalið við
ákvörðun verðtolls og söluskatts af innfluttum vörum, en á hinn bóginn skyldi gjald-
ið talið með við ákvörðun innflutningsgjalds.

Hér var um mjög auknar álögur á aðfIuttar vörur að ræða og augljóst, að hið
háa innflutningsgjald, sem nú var lagt á margar vörur, jók enn á þann skakka, sem
myndazt hafði milli vara innbyrðis í tollskránni, þegar bátagjaldeyririnn kom fyrst
til sögunnar.

Þessi lög um útflutningssjóð giltu allt árið 1957 og fram til maíloka árið 1958.
Þá tóku gildi ný lög um sama efni nr. 33/1958.
Í stað 16% yfirfærslugjalds á innfluttum vörum, öðrum en rekstrarvörum land-

búnaðar og sjávarútvegs, kom nú til yfirfærslugjald á allar innfluttar vörur. Nam
það gjald 30% á fobverð helztu nauðsynja almennings og 55% á fobverð allra ann-
arra vara, án undantekninga.

Samkvæmt lögunum var innflutningsgjald sem fyrr reiknað af tollverði vara
(yfirfærslugjald meðtalið) að viðbættum aðflutningsgjöldum og 10% áætlaðri
álagningu, en vegna hækkunar yfirfærslugjalds úr 16% í 55% voru nú tveir lægstu
innf'Iutningsgjaldsflokkarnír, 8 og 11%, felldir niður, en í þeim flokki hafði meiri
hluti innflutningsins verið.

Vegna þess, að innflutningsgjaldið kom nú á miklu hærri gjaldstofn en áður,
svo og þess, að tekjur jukust af verðtolli og yfirfærslugjaldi, voru hundraðstölur
innflutningsgjaldsins lækkaðar þannig frá því, sem áður hafði verið: Vörur, sem
báru 35% innflutningsgjald, voru settar í 22%, vörur með 55% í 40% og vörur
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með 70 eða 80% í 62%. Ekki voru gerðar neinar tilfærslur milli gjaldflokka og
héldust því hinar svo nefndu gjaldháu vörur hinar sömu og áður.

Þau ákvæði, sem nú voru rakin, giltu unz þau voru afnumin með lögum um
efnahagsmál, nr. 4/1960,en þau komu í gildi 20. febr. það ár.

Með efnahagsmálalögunum. er yfirfærslugjaldið afnumið, gengisskráningunni
breytt og útflutningssjóður lagður niður.

A hinn bóginn er innflutningsgjaldinu haldið og rennur það nú til ríkissjóðs.
Hundraðstölur gjaldsins eru þó enn lækkaðar, þar eð gjaldstofninn hefur hækkað
við gengisbreytinguna. Er 62% flokkurinn lækkaður í 40%, 40% flokkurinn i 30%
og 22% flokkurinn í 15%.

Niður er fellt innflutningsgjald af nýjum og þurrkuðum ávöxtum og bóka- og
skrifpappír, auk tveggja annarra smávægilegra breytinga. Að öðru leyti eru sömu
vörur og áður háðar innflutningsgjaldi.

Tollstöðvagjald og gjald í Byggingasjóð ríkisins. Með 5. gr. laga nr. 68/1956,
um tollheimtu og tolleftirlit, var ákveðið, að frá 1. janúar 1957 skyldi leggja í
sérstakan sjóð til bygginga tollstöðva 1% af vörumagnstolli og verðtolli. ásamt
viðaukum, svo og öðrum aðflutningsgjöldum, þó eigi söluskatti né framleiðslu-
sjóðsgjaldi.

Með lögum nr. 98/1956 var framkvæmd þessa ákvæðis frestað og jafnframt
ákveðið að innheimta skyldi sem sérstakt gjald 1% af sömu aðflutningsgjöldum
til bygginga tollstöðva.

Þetta gjald (tollstöðvagjald) hefur verið framlengt árlega og er enn í gildi.
Þá er enn fremur samkv. 1. nr. 42/1947 innheimt aukalega 1% álag á vöru-

magns- og verðtoll með viðaukum. Rennur gjald þetta í Byggingasjóð ríkisins.
Niðurfelling aðflutningsgjalda á kornvörum, kaffi og sykri. Þá er og þess að

geta, að um mörg undanfarin ár hafa verið í lögum heimildir fyrir ríkisstjórnina
til þess að fella niður aðflutningsgjöld af kornvörum, kaffi og sykri. Hafa þessar
heimildir jafnan verið notaðar og framlengdar um eins árs bil í senn, sbr. nú
1. nr. 79/1960.

Hér á undan hefur nú verið rakið, hvernig gjöld á aðfluttum vörum hafa
smám saman verið hækkuð með einu eða öðru móti, frá því að tollskrárlögin
voru sett í árslok 1939.

En nú er svo komið, að auk vörumagnstolls og verðtolls samkvæmt tollskrá.
hvíla nú á meiri hluta aðfluttra vara álag á þessi gjöld (340% á vörumagnstoll
og 80% á verðtoll) og innflutningssöluskaltur 15%, lagður á tollverð vöru að
viðbættum aðflutningsgjöldum og 10% áætlaðri álagningu. Þá er og til viðbótar
þessum gjöldum á mörgum vörutegundum sérstakt innflutningsgjald mismunandi
hátt, sem miðað er við tollverð vöru að viðbættum aðflutningsgjöldum og 10%
áætlaðri álagningu.

Auk þess er svo 1% tollstöðvagjald og 1% gjald í Byggingasjóð ríkisins, sbr.
það, sem áður segir.

Enn fremur eru innheimt sérstök aðflutningsgjöld af nokkrum vörum. Er þar
um að ræða innflutningsgjald af benzíni og hjólbörðum og eftirlitsgjald af raf-
magnsvörum og nokkrum matvörum.

Gjöld þessi hafa verið lögð á við mismunandi aðstæður og ýmist til þess að
bæta úr tekjuþörf ríkissjóðs sjálfs eða til þess að afla fjár til styrktar atvinnu-
vegunum.

Oftast hefur löggjöf um þetta efni verið undirbúin með skömmum fyrirvara,
og hefur bæði af þeim sökum og svo því, að oft varð að tryggja tiltekna lág-
markstekjuöflun, án þess að gengið væri í álögum of nærri brýnum nauðsy?ju~,
orðið ósamræmi í gjöldum á einstakar vörutegundir, en það hefur svo leitt tíl
ýmissa vandkvæða í framkvæmd. Má segja, að sá grundvöllur, sem sjálf tollskráin
á að vera, sé orðinn stórlega skekktur, En alvarlegast er þó, að heildaraðflutnings-
gjöld á flestum vörum eru nú orðin svo há, að þess munu vart dæmi annars
staðar í vestrænum löndum.
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Alveg skera sig úr þær vörur, sem háðar eru innflutningsgjaldi. Á mörgum
þeirra eru heildargjöld svo há að gera verður ráð fyrir, að allar tiltækilegar leiðir
séu að meira eða minna leyti reyndar til þess að komast hjá að greiða þau, þótt
slíkt hafi verulega áhættu í för með sér.

Reynslan bendir til þess, að jafnskjótt og gjöld á aðfluttum vörum hækkuðu
verulega umfram það, sem ákveðið var upphaflega í tollskrárlögum. hafi ólöglegur
innflutningur hátollavara aukizt, án þess að tollyfirvöld fengju rönd við reist.
Undir þessa þróun hefur og ýtt, að tilteknar vörur hefur einungis verið leyft að
kaupa frá vöruskiptalöndum. Er nú svo komið, að hér er orðið um stórfellt vanda-
mál að ræða, sem einskis má láta ófreistað til þess að vinna bug á.

Það langalvarlegasta í þessu efni er, að talið er, að verulegu magni hátollavai i1

sé smyglað til landsins í því skyni að selja þær. Er þetta sérstaklega áberandi
um ýmsar fatnaðarvörur, svo sem kvensokka, enn fremur úr og aðrar vörur, sem
auðvelt er að smygla. Verzlunarskýrslur undanfarinna ára sýna, að löglegur inn-
flutningur tiltekinna vörutegunda hefur sífellt farið minnkandi frá ári til árs, enda
þótt vitað sé, að notkun slíkra vara hljóti að aukazt, eftir því sem landsmönn-
um fjölgar.

Áhafnir flugvéla og skipa svo og ferðafólk hefur með leyfi tollgæzlunnar eða
a. m. k. átölulaust af henni haft með sér í farangri sínum til landsins vörur
keyptar erlendis, án þess að greiða af þeim aðflutningsgjöld, ef vörur þessar hafa
verið taldar til einkaþarfa og um lítið magn að ræða hverju sinni.

Þegar litið er til þess, að árlega munu koma til landsins um 30-40 þúsund
farþegar og áhafnarmeðlimir, verður hér um verulegt magn að ræða í heild og
stafar það ekki sízt af því, að ýmsar vörur, sem almennt eru í farangri manna,
svo sem fatnaður, hefur verið mun hagkvæmara að kaupa erlendis en hér á landi.
Má búast við, að eitthvað dragi úr þessum kaupum vegna þeirrar verðlækkunar,
sem leiðir af þessu frv.

Nú er eðlilegt, að spurt sé, hvað hér sé hægt að gera til úrbóta. Ekki leikur
á tveim tungum, að orsök þessa ófremdarástands er fyrst og fremst sú, hve að-
flutningsgjöld hér á landi eru orðin há og þar af leiðandi, hve ábatasamt það er,
ef hægt er að koma vöru inn í landið án greiðslu þessara gjalda. Er verðmunur
á vöru, sem lögboðin gjöld eru greidd af, og hinni, sem smyglað er til landsins,
svo mikill, að jafnvel þótt smyglvara sé keypt í smásölu erlendis er um verulegan
ágóða að ræða. Það er því augljóst mál, að öruggasta leiðin til þess að vinna bug
á þessum ósóma er að minnka þennan verðmismun, og þar með ágóðavon
smyglarans.

Þetta er einfaldast að gera með því að lækka aðflutningsgjöld á þeim vörum,
sem gjaldhæstar eru og því talin mest hætta á að reynt sé að koma til landsins,
án þess að tollar séu af þeim greiddir.

Einhver kynni að spyrja, hvort ekki bæri fyrst og fremst að efla og bæta
tollgæzluna og hindra með þeim hætti, að brotin væru gildandi lög og fyrirmæli
um þetta efni. Þessu er því til að svara, að vitanlega er sjálfsagt að efla toll-
gæzluna svo sem framast er unnt, enda stöðugt unnið að því. En hversu öflug
sem tollgæzlan er, þá er henni fengið vonlaust verk í hendur við þær aðstæður,
sem nú eru í þessum málum hér á landi. Það er reynsla allra þjóða, að smygl
verður ekki upprætt, ef það gefur mikið í aðra hönd, þótt því fylgi mikil áhætta.
Sama mun raunin verða hér.

Fjármálaráðherra hefur því um nokkurt skeið látið framkvæma rækilega at-
hugun á þessum málum í því skyni, að valdir væru úr tollskránni ýmsir flokkar
hátollavara og lækkuð á þeim aðflutningsgjöld. Eru tillögur þær, sem fram koma
Í þessu frv., niðurstaða þeirrar athugunar. Vöruflokkar þeir, sem frv. tekur til,
eru fyrst og fremst miðaðir við þær vörur, sem talið er að fluttar séu ólöglega
til landsins, eða ferðamenn og áhafnir skipa og flugvéla sækist eftir að kaupa
erlendis. En auk þess hefur þótt rétt að lækka aðflutningsgjöld á nokkrum öðrum
vörum, sem teljast til nauðsynja og bera nú heildaraðflutningsgjöld hærri en
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100%. Það er að sjálfsögðu mikið álitamál, hversu mikil gjaldalækkun þurfi
að vera svo verulegs árangurs sé að vænta af ráðstöfunum eins og þeim, sem hér
er lagt til, að gerðar verði.

Vissulega hefði verið æskilegt að geta gengið feti framar en lagt er til í frv.,
en hér hefur m. a. orðið að taka tillit til þess, hver áhrif lækkunin hefur á
aðstöðu innlendra iðngreina, sem árum saman hafa búið við þá miklu vernd, sem
hinar háu álögur hafa veitt.

Þess er vænzt, að ríkissjóður verði ekki fyrir tekjutapi, þótt aðflutningsgjöld
séu lækkuð svo sem lagt er til i frv. þessu. Má telja víst, að lækkunin stuðli að
því að meira komi af vörum þessum á löglegan hátt til landsins og vegi þannig
upp þá lækkun, sem gerð er á gjaldtöxtunum.

Rétt hefur þótt að takmarka gildistíma væntanlegrar lagasetningar, þannig
að hún gildi til ársloka 1962, enda er búizt við, að þá verði lokið þeirri heildar-
endurskoðun tollskrárinnar, sem nú er unnið að.

Um einstakar greinar frumvarpsins þykir rétt að taka fram það, sem hér
fer á eftir:

Um 1. gr.
Samkv. frv. er gert ráð fyrir, að á vörum þeim, sem þar eru taldar, komi verðtoll-

ur einn í stað verðtolls og vörumagnstolls skv. tollskrá, ásamt gildandi viðaukum, svo
og innflutningsgjalds samkv. 10. gr. laga nr. 4/1960, um efnahagsmál. Innflutnings-
söluskattur, tollstöðva- og byggingasjóðsgjald, svo og rafmagnseftirlitsgjald og mat-
vælaeftirlitsgjald, verða óbreytt að sinni.

Um 2. gr.
Það skal tekið fram, að þegar hér á eftir er talað um, að heildargjöld á vöru,

sem frv. tekur til, verði ákveðin hundraðstala, þá er átt við verðtoll samkv. frv.
að viðbættum þeim gjöldum, sem talin eru í niðurlagi athugasemda við 1. gr.
(innflutningssöluskatti o. s. frv.). Þetta þýðir, að þegar hér er talað um lækkun
heildargjalda í 125%, samsvarar það í frv. 92% verðtolli. 100% samsvara 70%,
90% samsvara 62%, 80% samsvara 54%, 75% samsvara 52%, 52% samsvara 30%.

Lækkun aðflutningsgjalda á einstökum vörum er mismunandi eftir þvi, hve há
þau eru fyrir og því, hvers konar vörur er um að ræða. Óhjákvæmilegt er að
færa niður gjöld á nokkrum vörum, sem notaðar eru til iðnaðarframleiðslu innan-
lands, því að ella eru annmarkar á að færa niður gjöld á tilbúnum vörum úr
þeim efnivörum eins og nauðsynlegt er talið. Hér má nefna sem dæmi, að heildar-
gjöld á vefnaði úr gerviþráðum í kafla nr. 46B eiga, ef frv. verður að lögum, að
lækka úr 132% eða 108% í 90%, enda er gert ráð fyrir, að heildargjöld á tilbúnum
vörum úr þessu efni verði 100%. Heildargjöld á ullardúk í kafla nr. 47 eiga af
sömu ástæðu að lækka úr 106% í 90%, og gjöld á prjónavoð úr gerviþráðum í
kafla nr. 51 úr 132% í 90%. Af sömu ástæðu er gert ráð fyrir, að heildargjöld
á hnöppum og tölum til fata lækki úr 132% í 90%. A flestum öðrum vörum, sem
frv. tekur til, er um að ræða miklu meiri lækkun gjalda, og skal nú gerð grein
fyrir, hver hún er á helztu vörunum. Í því sambandi skal tekið fram, að núgildandi
gjaldprósenta getur, m. a. vegna vörumagnstollsins. ekki verið fyllilega nákvæm.
Heildargjöld á niðursoðnum ávöxtum og fleiri ávaxtavörum, svo og á niðursoðnu
grænmeti, eiga samkvæmt frv. að lækka úr um 190% í 125%, en gjöld á krydd-
vörum og súpuefni úr 150% í 100%. Gjöld á snyrtivörum lækka yfirleitt úr 300-
310% í 125%. Gjöld á hönzkum og töskum úr skinni eiga að lækka úr 155% í 90%,
og á töskum úr plasti úr 132% í 90%. Heildargjöld á gólfteppum úr hvers konar
efni eru nú 214%, en eiga samkv. frv. að fara í 100%. Gjöld á peysum og öðrum
prjónuðum ytri fatnaði úr ull, gerviþráðum og baðmull eiga að lækka úr 155% í
100% eða 90%, og gjöld á öðrum ytri fatnaði úr baðmull úr 155% í 90%. A
öðrum ytri fatnaði eiga heildargjöld að nema 100%, og er þar um að ræða lækkun
annað hvort úr 180-185% eða úr 145-155%. Gjöld á nærfatnaði úr gerviþráðum
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eiga að lækka úr 160% í 100%. Á nylonsokkum kvenna hafa heildaraðflutnings-
gjöld verið 132%, eiga að lækka í 52%. Heildargjöld á manchettskyrtum eru nú
125%, eiga að lækka í 100%. Þá er þess að geta, að lagt er til, að gjöld á kven-
skóm lækki úr 103% í 80%. Af öðrum gjaldalækkunum má nefna þessar: Baðker,
þvottaskálar og þess háttar vörur úr leir og járni og stáli úr 109% í 80%, lampar
og ljósakrónur úr 148% í 100%, ljósmyndavélar og sýningarvélar fyrir kvikmyndir
úr 155% í 52% og 75%, kvikmyndatökuvélar o. fl. úr 106% í 75%, vasaúr og arm-
bandsúr úr 207%í 52%, píanó og orgel og nokkur önnur hljóðfæri úr 106% í 75%,
grammófónplötur úr 228% t 100%, íþróttatæki úr 159% í 75%, leikföng yfirleitt
úr 138% í 90%, jólatré úr 250% í 125%, reykjarpípur o. fl. úr 186% í 75%.

Um 3. gr.
Af ástæðum, sem annars staðar hafa verið raktar, er í frv. lagt til, að lækkuð

verði verulega aðflutningsgjöld á allmörgum fullunnum innfluttum vörum. Vegna
þess ósamræmis, sem víða má finna nú orðið um álögur á innfluttar vörur, er
hugsanlegt, að í einstökum tilvikum komi í ljós eftir þessar lækkanir, að efnivara
geti borið hærri aðflutningsgjöld en samsvarandi erlend fullunnin vara. Þykir af
þessum sökum rétt að veita ráðherra heimild þá, sem gr. fjallar um, ef efnivaran
er verulegur þáttur í kostnaðarverði hinnar fullunnu vöru.
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