
Nd. 679. Breytingartillögur [227. mál]
við frv. til laga um tollskrá o. fl.

Frá 1. minni hl. fjárhagsnefndar (SkG).
1. Við 1. gr.

a. Við 9. kafla.
Við 09.02.00. (Te).
Í stað ,,50%" kemur 0

b. Við 59. kafla.
1. Við 59.04.01. (Færi og línur til fiskveiða).

Í stað ,,4%" kemur 0
2. Við 59.04.02. (Kaðlar).

1 stað ,,4%" kemur 0
3. Við 59.04.03. (Öngultaumar).

Í stað ,,4%" kemur 0
4. Við 59.05.01. (Fiskinet úr gerviefnum).

Í stað ,,4%" kemur 0
5. Við 59.05.02. (Fiskinet úr öðrum efnum).

Í stað ,,4 %" kemur 0
c. Við 73. kafla.

Við 73.27.02. (Girðingarnet) .
Í stað ,,20%" kemur 15%

d. Við 84. kafla.
1. Við 84.06.22. (Disilhreyflar, 200 hestöfl eða stærri).

Í stað ,,10%" kemur 0
2. Við 84.15.20. (Kælitæki, ekki rafmagnsknúin).

Í stað ,,80%" kemur 40%
3. Við 84.15.30. (Kælitæki, rafmagnsknúin).

Í stað ,,80%" kemur 40%
4. Við 84.18.11. (Mjólkurskilvindur).

Í stað ,,20 %" kemur 0
5. Við 84.19.01. (Uppþvottavélar),

Í stað ,,80%" kemur 50%
6. Við 84.24.01. (Plógar).

Í stað ,,10%" kemur..................................... ..... 0
7. Við 84.24.02. (Herfi).

Í stað ,,10%" kemur 0



8. Við 84.24.03.(Áburðardreifarar).
í stað ,,10%" kemur 0

9. Við 84.24.09.(Aðrar jarðræktarvélar).
Í stað ,,10%" kemur 0

10. Við 84.25.02.(Sláttuvélar).
1 stað ,,10%" kemur..................... .. .. 0

11. Við 84.25.03. (Upptökuvélar fyrir kartöflur).
Í stað ,,10%" kemur 0

12. Við 84.25.04.(Rakstrar- og snúningsvélar ),
í stað ,,10%" kemur 0

13. Við 84.25.05. (Flokkunarvélar).
í stað ,,35%" kemur.......................................... 15%

14. Við 84.25.09. (Aðrar uppskeruvélar).
Í stað ,,10%" kemur 0

15. Við 84.26.01.(Mjaltavélar).
í stað ,,10%" kemur.......................................... 0

16. Við 84.26.02. (Mjólkurvinnsluvélar).
í stað ,,35%" kemur 15%

17. Við 84.26.09.(Aðrar mjólkurbúsvélar).
Í stað ,,35%" kemur 15%

18. Við 84.28.00. (Aðrar landbúnaðarvélar).
Í stað ,,35%" kemur 15%

19. Við 84.37.01. (Prjónavélar).
Í stað ,,35%" kemur 15%

20. Við 84.40.12.(Strokvélar).
Í stað ,,80%" kemur 50%

21. Við 84.40.20.(Fataþvottavélar).
Í stað ,,80%" kemur 50%

e. Við 85. kafla.
1. Við 85.06.01.(Ryksugur).

í stað ,,80%" kemur 40%
2. Við 85.06.02. (Hrærivélar).

í stað ,,80%" kemur 40%
3. Við 85.06.03. (Aðrar rafknúnar eldhúsvélar).

í stað ,,80%" kemur....................... .. .. .. .... .... .. ... 40%
4. Við 85.06.09. (Önnur rafmagnsknúin búsáhöld).

Í stað ,,80%" kemur .'..... 40%
5. Við 85.12.01. (Rafmagnseldavélar ).

Í stað ,,80%" kemur 40%
6. Við 85.12.02. (Rafmagnsofnar).

í stað ,,80%" kemur 40%
7. Við 85.12.03.(Rafmagnshellur).

Í stað ,,80%" kemur 40%
8. Við 85.12.04.(Rafmagnsstrokjárn).

Í stað ,,80%" kemur 40%
9. Við 85.12.06. (Rafmagnsvatnshitunartæki).

Í stað ,,80%" kemur 40%
10. Við 85.15.31. (Ratsjár og radíómiðunartæki).

Í stað ,,4%" kemur 0
f. Við 87. kafla.

Við 87.01.11. (Almennar hjóladráttarvélar).
Í stað ,,10%" kemur 0



g. Við 90. kafla.
Við 90.28.01. (Bergmálsdýptarmælar, asdictæki o. fl.).
t stað ,,4%" kemur " " " . 0

h. Við 97. kafla.
Við 97.07.01. (Fiskiönglar).
t stað ,,4%" kemur. .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 0

2. Við 3. gr.
a. 30. liður breytist þannig, að niður falli orðin "sem svari því, að af vélunum

sé greiddur 10% verðtollur".
b. A eftir 30. lið komi nýr liður (31.), svo hljóðandi (og breytist liðatalan i

samræmi við það):
Að endurgreiða hluta innflutningsgjalda af byggingarefni í íbúðarhús

eftir stærð þeirra. Skal endurgreiðslan nema 110 krónum á hvern rúmmetra
íbúðar. Endurgreiðslan nær þó ekki til þess hluta íbúðar, sem er umfram 360
rúmmetra.

Ráðherra setur nánari ákvæði um endurgreiðslu þessa.
3. Við 40. gr. Aftan við næstsíðustu málsgrein komi svo hljóðandi viðbót:

Greiða skal síðan, eftir 1963, árlega til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 5% af
innheimtum aðflutningsgjöldum samkvæmt tollskrá.


