
Nd. 164. Nefndarálit

um frumv. til laga um breyting á lögum *im vörutoll 22. okt. 1912.

Nefndin leitaði álits Kaupmannaráðsins og bæjarfógetans í Reykjavík um 
þetta mál. Kaupmannaráðið sendi nefndinni tillögur sínar í brjefi, dagsettu 19. þ. 
m„ en bæjarfógeti sendi á fund bennar Vigfús lögfræðing Einarsson, sem haft 
hefir á hendi tollheimtuna, og ræddi hann málið allítarlega við oss.

Niðurstaða nefndarinnar er sú, að hún leggur til að frumvarpið verði 
samþykt með svofeldum

BREYTINGUM:

1. Við 1. gr. Framan við greinina komi: Auk þeirra vörutegunda, sem taldar 
eru í 1. lið 1. gr. vörutollslaganna, skulu teljast þar til tollgjalds eftirfarandi 
vörur:

Sóda, krít, bensin, þakhellur (skifer) og smjörsalt.
2. Við 1. gr. Eftir »lausar umbúðir« komi: þar á meðal umbúðapappír, prent- 

aður og óprentaður, ullarsekkir, fljettuvoðir til umbúða (mottur), strigaábreið- 
ur (hvort sem þær eru tjargaðar, farfaðar eða eigi), vjelaáburður, húsapappi, 
alskonar kaðlar og öll veiðarfæri, þar á meðal netakúlur og flotholt, hjól- 
klafar (blakkir), saumur, Ijáblöð, brýni, hverfisteinar, járnkarlar, sleggjur, 
steðjar, kokolit, akkeri og akkerisfestar, járnbitar til húsagerðar.

3. Við 1. gr. Fyrir »járnbrautarteinar« komi: teinar, rær, gaddar og spengur 
til járnbrautargerðar.



4. Við 1. gr. Á eftir »sag« komi: olíuíatnaður og gólfdúkur (linoleum).
5. Aftan við greinina bætist:

Þriðji liður 1. greinar vörutollslaganna skal vera sem hjer segir:
Af alskonar vefnaðarvöru, fatnaði og tvinna 0,60 kr. af hverjum 10 kilógr.
Auk þeirra vörutegunda, sem taldar eru í 5. lið 1. greinar vörutollslaganna, 

skulu þar taldir bátar.
Sjötti liður 1. greinar vörutollslaganna skal vera sem hjer segir: Af öll- 

um öðrum gjaldskyldum vörum 0,20 kr. af hverjum 10 kilógr.
Skip og bátar skulu þvi að eins undanþegnir vörutolli, að þeim sje siglt 

til landsins. Pappir skal undanþeginn tollinum.
6. Ný grein bætist við svo hljóðandi:

2. gr.
Gjald af póstbögglum, sem getur um i 2. gr. vörutollslaganna, skal vera 

25 aurar.
7. Við 2. gr. Önnur grein verður 3. grein.

Alþingi 24. júli 1913.

Jón Jónsson, Bjami Jónsson frá Vogi, 
(formaður). (skrifari).

Þorleifur Jónsson. Einar Jónsson. M. J. Kristjánsson.


