
Ed. 2$. Fru m varp

til laga um breyting á lögum nr. 38, 27. jún i  1921, um vörutoll.

F lutningsm aður: Sigurður H. Kvaran.

Fyrsta grein laganna orðist svo:
Af vörum , sem fluttar eru til íslands og ekki eru sendar i pósli, skal

greiða gjald í ríkissjóð, eftir þyngd vö runnar  með um búðum  eða eftir rúm m áli,
svo sem bjer segir:

1. Af kornvörum , jarðep lum , öllum efnivörum og hálfunnum  vörum til iðn- 
aðar, svo sem allri feiti og olíum, fljótandi og föstum, glycerini, feitarsýr- 
um, parafintegundum, salmiakspíritus, glergljáa (Vandglas), lútarsöltum og 
öðrum  söltum  til iðnrekstrar, sýrum, fljótandi og föstum, talkum, krít, 
kalki, klórkalki, smergel, sementi, leir, eldföstum leir, gipsi, karbíd, ben- 
síni, asfalti, tjöru, blackfernis, ósamsettum litunar- og ilm efnum  á dúnk- 
um, sútunarefnum , sterkju, dextríni, gum m i arabicum , korki, kork töppum , 
sagi, hefilspónum, ennfrem ur öllum um búðum  (öðrum  en tunnum ), hvort 
heldur eru ú r  málmi, trje, gleri, pappa, striga eða öðrum  efnum, tunnu- 
b lutum , hverfisteinum, kvarnarste inum , gólf- og veggjaplötum, steyptum eða 
brendum , þakhellum, netakúlum  og þráðefni 30 au. af hverjum  50 kg.

2. Af tóm um  tunnum , gluggagleri, a llskonar köðlum, færum, virköðlum, girð- 
ingavír, virtrossum, girðingastólpum úr járni, þakjárni, blikki, smiðajárni, 
járngirði, stáli, blýi, tini, saum, kjólklöfum (blökkum ), já rnbrautarte inum , 
akkerum , akkerisvindum, lóðarvindum, akkerisfestum (hlekkjafestum), 
járnbitum , já rnp ipum , eldavjelum, h itunartækjum , öllum framleiðslu- og 
iðnaðarvjelum og áhöldum , heilum og i h lu tum , b rýnum , húsapappa, alls- 
konar  tvistúrgangi, segldúk, olíufatnaði, olíufóðurkökum , melasse, melasse- 
mjöli, kjötfóðurmjöli, fiskfóðurmjöli, vjelaáburði, kokolit, strigaábreiðum 
(Presenninger), gólfdúkum (Linoleum ) og gólfbræðingi (Linotol) 1 kr. af 
hverjum 50 kg.

3. Af smjörlíki, blautsápu, þvottasápudufti, stangasápu og tilbúnum  seglum 
70 au. af hverjum 10 kg.

4. Af öllum tilbúnum  efnavörum, öðrum  en lyfjum, sem ekki hafa verið 
taldar í 1,—3. lið, svo sem allskonar handsápum , skeggsápum, allskonar 
samsettum litar- og ilmefnum í deildum, glösum og m álm hylk jum , feg- 
urðarsm yrslum  (kosmetiske Midler), a llskonar leðuráburðum , svo sem 
skósvertu og fitusvertu, fægismyrslum, ofnsvertu, kertum , allskonar fisk- 
og kjötmeti, allskonar vefnaðarvöru, fatnaði, öðrum  en oliufatnaði (þar 
m eð talinn allskonar skófatnaður), tvinna og allskonar garni, öðru en 
seglgarni og netagarni, 1 kr. 80 au. af hverjum  10 kg.

5. Af salti og kolum, hverskonar sem eru og hvort sem varan er flutt á land 
eða lögð til geymslu í sk ipum  úti eða öðrum  geym slurúm um  á floti í



landhelgi eða flutt á höfnum  inni eða vogum yfii’ i önnu r  skip, þeim til 
no tkunar:
a. af salti 1 kr. 50 au. af hverri smálest;
b. af kolum  3 kr. af hverri. smálest.

Kolatoll þann  og salttoll, sem ræðir um  í þessum lið, skal eigi 
innheim ta m eðan lög nr. 13, 12. ágúst 1919, um  aðflutningsgjald af salti, 
og lög nr. 27, 28. nóv. s. á., um aðflutningsgjald af kolum, eru í gildi,

6. Af allskonar trjávið, hu rðum , gluggum, þakspæni, trjespæni (F iner)  og 
húsalistum 9 aura  af hverju teningsfeti.

7. Af allskonar leikföngum, allskonar m unum , sem eingöngu eru ætlaðir til 
skrauts, ú r  hvaða efni sem þeir eru, plettvarningi og m unum , sem að meiri 
hluta efnis að verði til eru úr gulli, silfri, p latinu eða gimsteinum, 1 kr. 
af hverju kg.

8. Af öllum öðrum  gjaldskyldum vörum  60 au. af hverjum  10 kg. Sam a gjald 
skal greiða af öllum þeim vörum, sem heyra til 1.—2. og 4.—5. lið, ef þær 
eru í um búðum  með öðrum  vörum , sem eigi falla undir  sam a tolltaksta.

Undanþegnar gjaldi þessu eru vörur, sem sjerstaklega er lagður 
tollur á, pren taðar bæ kur  og blöð, ósmíðað gull og silfur, skip, bátar, tígul- 
steinar, eldfaslir steinar, baðlyf, óhreinsað já rn  i k lum pum , heimilismunir 
m anna, er flytja vistferlum til landsins, vanalegur farangur ferðamanna, pappir, 
tilbúin áburðarefni, hev, sild, steinlímspipur, leirpipur, sandur og endursendar 
fiskumbúðir. Auk þess eru undanþegnar allar íslenskar vörur, sem endursendar 
eru til landsins frá útlöndum , ef þær eru endursendar í söm u um búðum , sem 
þær voru sendar í burtu , enda sje g jaldheim tum anni rikissjóðs, þar sem heim- 
send vara er sett á land, afhent vottorð frá tollgæslustöð, þar sem  varan er 
flutt á skip til heimsendingar, um að hún  sje islensk vara. Notaðir m unir,  er 
sendir hafa verið til aðgerðar, eru og undanskild ir vörutolli.

Brot ú r  lolleiningu, sem nem ur  helmingi eða meira, skal talið sem 
heil tolleining, en m inna  broti skal slept.

G r e i n a r g e r ð .

Síðan vörutollslögin voru sett hefir þeim oft verið breytt, og er slikt harla 
eðlilegt. P a r  var að ræða um merkilegt og mikilvægt nýmæli, en hinsvegar mikill 
vandi að flokka vörurnar rjettlátlega og svo að vel mætti við una.

Vafalaust stendur þessi flokkaskifting enn til bóta, og þótt ekki væri af 
öðru, þá af þvi að breyttir þ jóðarhagir hljóta að hafa áhr if  á flokkaskiftinguna, 
eða svo virðist eiga að vera.

Hjer er að nokkru  leyti gerð tilraun til n ý rra r  flokkaskiftingar, og stefnir 
hún  að þvi m arki, að þjóðin búi meira að sinu, hvort  heldur litið er til iðnaðar 
i landinu eða til framleiðslu landsbúa, þótt eðlilega geti orðið skoðanam unur um 
hve langt eigi að fara i því efni.

Eigi að nota flokkaskiftingu vörutollslaganna til á lagningar verðtolls, 
verður enn þá meiri nauðsyn  á breytingu á flokkaskipuninni, en út i þau atriði 
verður ekki farið hjer.


