
189. H lefiidarálit

um  frumvarp lil laga um vörutoll.

F rá  fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir a thugað frumvarp þetta mjög vandlega.
Jafnvel þó tollur af allri innfluttri vöru sje í m örgum  og mikilvægum at- 

riðum afarósanngjarn og órjettlátur, þá verður á það að líta, að ríkissjóður þarfn- 
ast mikilla tekna, til greiðslu lögboðinna gjalda, og verður því að hlíta fleiri að- 
ferðum við tolla- og skatta-á lagningar en þeim, sem sanngjarnastar eru og 
eðlilegaslar.

Fað er einliuga álit nefndarinnar, að ekki muni í náinni framtíð hægt að 
kom ast af án slíks innflutningsgjalds.

Skoðanir nefndarm anna eru skiftar um það, hvort vörutollur eða verð- 
tollur sje heppilegri, þegar á alt er litið.

Enginn m un neita því, að verðtollur sje rjeltlátari, sem skattgjaldsund- 
irstaða, heldur en vörumagnstollur, jafnvel hversu nákvæmlega sern vörurnar  eru 
flokkaðar í vörutollslögum, og á þ ann  hátt  reynt að bæta ú r  misrjetti, með mis- 
h áu  gjaldi á h inum  einstöku vörutegundum.

Hins vegar ber að geta þess, að innheim tum enn telja meiri torveldleik á 
innheimtu verðtolls en vörutolls, sem og það, að eftirlitið sje auðveldara með 
vörutollsfyrirkomulaginu. Enn fremur það, að a lþ jð a  m anna  er orðin talsvert vön 
vörutollinum.

Við endurskoðanir vörutollslaganna hefir ávalt komið í Ijós, að afarerfilt 
er að flokka vörurnar  svo, að tollurinn verði nokkurnveginn sanngjarn, án þess 
flokkunin verði óhæfilega margbrotin.



Nefndin liefir gert ým sar flokkunarbreylingar, sem b ún  telur lil hóla. 
Þ rá t t  fyrir s lefnumun í tollaðferðinni befir nefndin þó orðið sam m ála  um 

að ráða háttv irtri  deild til að sam þykkja  frumvarpið með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr., lölulið 1.

a. A eftir »tjöru« bætist við: ..
blackfernis, asfalti.

b. Á eftir »Ieir« bætist við:
eldföstum leir.

2. — 1. gr., tölulið 2.
a. »heyi« falli burt.
b. Á eftir »tómum tunnum « bætist við:

og tunnuhlu tum .
c. í stað »gaddavír« komi:

girðingavír.
d. Á eftir »smíðajárni« bætist við:

járngirði.
e. Á eftir »stáli« bætist við:

blýi, tini.
f. Á eftir »spöðum« bætist við:

og öðrum  jarðyrkjuáhöldum .
g. í stað »bátavjelum (m ótorum )«  komi:

bifvjelum (m ótorum ), heilum og i h lutum.
h. Á ettir »köðlum« bætist við:

virköðlum, virtrossum.
i. Á eftir »færum« bætist við:

vjelaáburði. 
j. Á eftir »bensíni« bætist við: 

segldúk, striga, tvistúrgangi. 
k. »ofnum« falli burt, en á eftir »eldavjelum« bætist við: 

h ilunartækjum .
1. Á eftir »gólfbræðingi (Linotol)« bætist við:

Kokosfeiti (cocosrutoil),  baðmullarfræsolíu (collonseedoil), jarðhnetu- 
olíu (groundnutoil),  feitarsýrum (fatacit) til sápugerðar.

3. Við 1. gr., tölulið 3.
Á eftir o rðunum  »öðru en« falli orðið »allskonar« burt.

4. Við 1. gr., tölulið 5.
Liðurinn orðist svo:

Af allskonar trjávið, hurðum , gluggum, þakspæni, trjespæni (Kryds- 
fine), og húsalistum  9 aura af hverju  teningsfeti.

5. Við 1. gr., tölulið 6.
a. Á eftir o rðunum  »úr hvaða efni sem þeir eru«, bætisl viö: 

plettvarningi.



b. í stað »3 kr.« kom i:
10 kr.

6. Við 1. gr., næstsiðustu málsgrein.
a. Á eftir »tígulsteinar« kom i:

eldfastir steinar, baðlyf.
b. Á eftir o rðunum  »um að h ú n  sje íslensk vara« kom i:

svo og m unir, er opinberar stofnanir og stjórnarvöld senda til ann- 
ara landa til aðgerðar.

7. Við 2. gr.
Fyrsta málsgrein orðist svo:

Greiða skal og í ríkissjóð gjald af póstbögglum, er til landsins flytjast, 
1 kr. fvrir hvert heilt kg. Lágm arksgjald sje þó 1 kr.

8. Við 4. gr.
Orðið »upp«, i öðrum  málslið, falli burt.

9. Við 5. gr.
Á eftir »lögreglustjóra« bætist við: 

eða um boðsm anni hans.
10. Við 8. gr.

a. Orðið »tunnustöfum« i 1. málsgr. falli burt.
b. Fyrir  »Iandssjóði« í 2. málsgr. komi:

rikissjóði.
11. Við 10. gr.

I stað »samkv. 5. gr.« komi: 
samkv. 6. gr.

12. Við 11. gr.
Fyrir  »Iandssjóð« í siðari málsgrein komi: 

ríkissjóð.
13. Við 14. gr.
- a. í stað »eftir 5. og 6. gr.« komi:

eftir 5., 6. og 7. gr.
b. »7.« i síðari málslið falli burt.

Alþingi, 23. m ars  1921.
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