
Ed. »30. Hefuiiarálit

um frumvarp til laga um farmgjald af aðfluttum vörúm.

Vér viljum i upphafi geta þess, að frumvarp það, sem hér er um að 
ræða og háttv. Ed. hefir falið oss að athuga, kom ekki frá háttv. Nd. fyr en 
löngu eftir að hinn lögboðni þingtími var útrunninn; 25. f. m. kom frumv. 
fyrst til umræðu i Ed., ásamt fleiri mikilsvarðandi málum, er uin það leiti 
bárust deildinni. Timi tii athugunar þessum ýmsu málum og einkum þó tolla, 
skatta ogfjármálum, hefir reynst alt of naumur; því einmitt þessi mál þurfa 
rækilegan undirbúning og krefjast mikils tíma, bæði vegna örðugleika og fyrir- 
hafnar með að útvega nokkrar ábyggilegar upplýsingar um ýmsa hluti hag- 
fræðilegs efnis, og þá ekki síður hins, á hvern hátt auknum eða nýjum tollum 
yrði við komið, án annars tolleftirlits en nú höfum vér, og án þess að með 
þeim verði sérstaklega iþyngt einni fremur en annari atvinnustétt i landinu.

Um farmgjaldsfrumv. hefir nefndin ekki getað orðið sammála. — 
Meiri hluti nefndarinnar (E. Briem, A. Flygenring og St. Stefánsson) leggja 
til, að frumvarpið sé felt og það af þeim ástæðum er nú skal greina:

1. Að frumvarpið raskar algerlega þeirri regiu, sem nú gildir og ætíð hefir 
gilt að undanförnu: að tollstofnar séu fáir, og þeir einir teknir, sem allir 
nota og þar af leiðandi verða að greiða toll af, svo sem kaffi, te og 
sykur, eða aðrir, sem notaðir eru af einstökum mönnum, án þess nokkur 
þörf krefji, svo sem tóbak, vinföng og önnur munaðarvara. Þessa megin- 
reglu i tollmálum viljum vér halda fast við, og það af þeirri ástæðu, sem 
margsinnis hefir verið bent á, að með þvi fyrirkomulagi sparast allur 
tollgæzlukostnaður og að vér erum lausir við töf og ýmsan óbeinan 
kostnað, sem verzlunin yrði fyrir með tollafyrirkomulagi líku því er 
farmgjaldsfrumv. gerir ráð fyrir.

2. Að frumvarpið, ef það yrði að lögum, hlyti að hafa í för með sér sérstakt 
tolleftirlit, sem eitt út af fyrir sig mundi gleypa mestar þær tolltekjur er 
með þeim fengjust, en auk þess valda afarmiklum] óþægindum, töfum á 
afgreiðslu vörunnar og óbeinum kostnaði fyrir alla verzlun og viðskifti i 
landinu, eins og öll slik tolllög hafa i för með sér, þar sem slíkt eða þessu 
likt tollkerfi er notað.

Þvi hefir verið haldið fram af einstökum mönnum i nefndinni, að



vel megi komast af án sérstaks tolleftirlits, þó frumvarpið yrði að lögnm, á 
sama hátt og nú á sér stað um toll af kaffi, sykri o. fl., en þvi tekur meiri 
hluti nefndarinnar fjarri. Hérersem sé um margbrotna flokkun á vörunum að 
ræða, með mismunandi gjaldhæð, en ekkert er auðveldara, en að segja rang- 
lega til þeirrar flokkunar, ef eftirlit vantaði. Æru- og samvizkuvoftorðin bæta 
hér sízt úr skák; i mjög mörgum tilfellum er ekki hægt að gefa þau með fullri 
vissu um nákvæmni, og hvað slikt vottorð snprtir af hendi skipstjóra, eins og 
heimtað er eftir frumv., þá má búast við, að þeir heimti rannsókn á öllum 
þeim vörum, er þeir flytja hingað til lands áður en þeim er hlaðið í skipin 
ytra, og ef svo færi, murrdi tolleftirlit á þann hátt ekki hafa minni kostnað i 
för með sér, en þótt það færi fram hér heima, og auk þess hafa i för með sér 
engu minni framfærslu á verði vörunnar en afgjaldinu nemur.

í meiri hluta nefndaráliti Nd., er búist við 180 þús. árlegum tekjuauka 
fyrir landssjóð, ef frumvarp þetta yrði að lögum. Eftir þvf sem vér höfum 
komist næst — bæði með þvi að kynna oss verzlunarskjTslur landsins, svo og 
með upplýsingum frá stjórnarráðinu — mun þessi áætlun vera fjarri öllum sanni.

Til landsins munu hafa flutzt árið 1909 ca 100 þús. tons af vörum. — 
Af þeim eru 89 þús. taldar eftir þyngd i skýrslunum, og eru þær allar toll- 
fríar eftir frumv. Auk þess koma til viðbótar hinum tollfríu vörum ýmsar 
þær vörutegundir, samkv. 2. gr. frumv., sem ekki eru taldar eftir þyngd í 
verzlunarskýrslunum. Þessar vörur eru: Tilbúinn áburður, prentaðar bæk- 
ur, gólfplötur úr leir og steini, ósútaðar húðir, hey, óunnið járn, leir, 
leirpípur, isl. saltkjöt, ósúluð skinn, og allar þær vörur, sem keyptar eru 
og sendar i nafni landssjóðs. Sizt mun of hátt að áætla allar þessar vörur 
1000 tons, og mundu þvi vörur þær, sem undanþegnar eru farmgjaldinu nema 
ca 90 þús. tons. Þessi útreikningur kemur nokkurn veginn heim við það, 
þegar maður reiknar út eftir verði (sem er að visu að eins áætlað útsöluverð) 
þyngd hinna annara vörutegunda i verzlunarskýrshmum, en þyngdin ein er, 
eins og kunnugt er, lögð til grundvallar fyrir afgjaldinu samkv. frumvarpinu, 
að undanteknum trjávið.

Hinar helztu vörutegundir, sem afgjald yrði greitt af eftir frumv. eru 
eftirtaldar, og má búast við afgjaldsupphæð af þeim, seni hér segir:

Brauð allskonar ................................................................... 1,680,00
Ostar ........................................................................................ 1,300,00
Epli, önnur aldini, nvlenduvörur og önnur matvæli ... 3,000,00
Kartöflur ......................  1,300,00
Edik og gosdrykkir................   200,00
Tjara og aðrar vörur til sjávarútvegs ............................... 2,200,00
Bátar, járnvörur, járn i stöngum ..................................... 1,000,00
Vefnaðarvara, fatnaður, skófatnaður, höfuðföt o. fl. þess háttar 10,000,00
Ymsar vörur til iðnaðar og landbúnaðar............................... 500,00
Hljóðfæri o. fl..........................   800,00
Pappir ................................................................................. 200,00
Steyptar vörur úr járni......... •• ...................................... 1,000,00
Húsgögu (stofugögn) ............................................................ 1,200,00
Trjáviður (áætlað 20,000 strd) ............................................. 10,000,00
rakjárn ..........   2,5OO,oO
Skepnufóður .......................................................................... 2,200,00

Þetta nemur þá til samans kr. 39,080,00



Fyrir utan þær vörur, sem hér eru taldar, eru aðeins nokkrar vörur, 
jsem yrðu afgjaldsskyldar eftir frumv. og er ekki auðvelt að gizka á hve miklu 
i það afgjaid mundi nema, en vér hyggjum, að það sé hátt áætlað 25,000 kr. 
■:Að þvi meðtöldu ætti þá þetta farmgjald alt að geta numið 64 þús. krónum. 
í Af þessu virðist oss Ijóst, að ekki geti komið til mála að samþykkja frumvarp- 
: ið, þar sem það annarsvegar hefir i tör með sér mikla fyrirhöfn, töf og 
j kostnað, en hins x;egar yki ekki tekjur landssjóðs að neinum mun.

Til tals hefir komið í nefndinni að breyta frumvarpinu i þá átt, að
leggja lágt gjald á allar aðfluttar vörur, t. d. á 

Kol, 60 þús. tons á 0,50 pr. ton ...... 30,000
Salt, 22 — — - 0,50 — - ........................ 11,000
Tré, 2000 Strd. (ca. 330,000 cubf.) 3 au................ 10,000
Steinolíu, 20 þús. föt á 0,50 ............................... 10,000
Allar aðrar vörur áætl. 20 þús. tons 2,00 pr. ton 40,000 
A þennan hátt mætti auka tekjurnar um ......... 101.000 kr.

Þessa leið til tekjuauka álituríi vér heppilegri, einkum af þvi, að eftirlit 
; og innheimtukostnaður gjaldsins yrði auðveldur og óbrotinn, auk þess sem 
j gjaldið er litt tilfinnanlegt á neinni sérstakkri vörutegund, en hins vegar hefir 
j þó þessi gjaldálaga þann stóra ókost i för með sér, að hún lendir að mestu 
! leyti á sjávarútvegi landsmanna, og af þeirri 'ástæðu getur nefndin ekki mælt 
í með henni.
i Ennfremur hefur nefndin minnst á hækkun á tolli á þeim tollstofnum,
। er nú höfum vér, og þá einkum á kaffi og sykri. Meiri hluti nefndarinnar er 
j ekki i neinum efa um að þetta er ekki að eins heppilegasta leiðin, heldur sú 
j sanngjarnasta, auðveldasta og minst tilfinnanleg fyrir alla landsbúa. — Og sið- 
; ast en ekki sist: að með þessu eina móti getum vér bætt það skarð, sem bann- 
j lögin munu höggva í landssjóðinn, og losna við fyrirhafnarmiklar og vafasam- 
ar skattaálögur.

Meiri hluti nefndarinnar ráðleggur þvi háttv. deild til að fella farm- 
gjaldsfrumvarpið, en leggur það jatnframt til, að hækkaður verði tollur á kaffi 
og sykri til þess að auka með tekjur landssjóðs í stað áfengistollsins, sem hann 
nú bráðum er sviftur.

Efri deild alþingis, 5. mai 1911.

Stefán Stefánsson, Aug. Flygenring,
formaður. skrifari og framsögumaður.

Eirikur Briem.

Við undirritaðir’ráðum deildinni aftur til að samþykkja frumvarpið, en á- 
skiljum okkur rétt til þess að koma fram með breytingartillögur við það, ef 
timi vinst til að ræða málið i deildinni.

Sigurður Hjörleifsson. Gunnar ólafsson.


