
Wd 66. Frnmvarp

til laga um verðtoll á nokkrum vörum.
(Lagt fyrir Alþingi 1926).

1. gr.
Hver, sem fær vörur frá útlöndum, er skyldur til, áður en vörurnar 

eru afhentar honum , að sýna hlutaðeigandi lögreglustjóra eða um boðsmanni 
hans reikning yfir innkaupsverð þeirra, kominna um borð í skip, er flytja á 
vörurnar hingað til lands. Þetta nær til allra vara, sem  hingað eru sendar, að 
undanteknum islenskum afurðum, sem  endursendar eru, og venjulegum far- 
angri ferðamanna. Alla reikninga um vörur, er um ræðir i 1. gr. 3., 6. og 7. 
lið laga nr. 38, 27. júni 1921, um vörutoll, svo og reikninga um fólksflutninga- 
bifreiðar, skal lögreglustjóri eða um boðsm aður hans stimpla m eð merkjum  
þeim og á þann hát), er um ræðir i lögum nr. 75, 27. júni 1921, og skulu 
allir slikir reikningar stimplast með 12V>u/° af innkaupsverði þeirra vara, nema 
þær vörur, sem hjer eru taldar:



A. Með 20°/o stimplast eftirtaldar vörur: Flugeldar og flugeldaefni. Gimsteinar 
og hverskonar skrautgripir. Glysvarningur og leikföng allskonar. Gullsmíðis- 
og silfursmiðisvörur. Jólatrjesskraut. Kaffibætisefni. Lakkskór. Loðskinn  
og fatnaður úr þeim. Plettvörur. Silki og silkivarningur. Silkihattar. Silki- 
skór og flosskór. Skrautfjaðrir. Sólhlifar. Veggmyndir.

B. Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur þær, er nú skal greina: Asbestþráður, 
Áttavitar. Ávextir, nýir. Baðmullartvinni. Bambus. Bast. Bifreiða- og hjól- 
hestadekk og slöngur, Ðlaðgull til gyllingar. Blautsápa. Boltar og rær. 
Botnvörpur, Botnvörpugarn. Brennisteinssýrur. Bronce. Burstar og sópar. 
Bæs. Dynamit. Dælur. Efni og áhöld til logsuðu og logskurðar. Efni til 
gasframleiðslu. Efni til bókbands. Eldavjelar- og ofnhlutar. Flöskum iðar og 
tappar. Garn allskonar. Ger. Gerduft. Gibslistar. Gleraugu. Glóðarlampar. 
Gluggajárn. Grænmeti, nýtt. Gummihælar og sólar. Hagldabrauð og tví- 
bökur. Hellulitur. Heygrímur. Heymælar. Hjólnafir. Hljóðfæri, nema 
grammófónar og grammófónplötur. Hnoð. Hunang. Hurðarhandföng. 
Húsgagnafjaðrir og keðjubotnar i rúm. Húsnúmer. Hvalur. Hvitmálmur. 
Karbolin. Kátsjúk (óunnið). Keðjulásar. Kensluáhöld. Kitti. Kolsýra. Kon- 
densatorþráður. Kopar. Koparrör. Lamir. Lampaglös. Lampakveikir. Lásar. 
Látún. Leður og skinn (sútað). Leðurlíking. Ljósker. Lofthanar. Loft- 
skeytatæki. Lyfjavörur. Lyklar og skrár. Læknistæki. Lökk. Máln- 
ing. Meðalalýsi. Mottur til umbúða. Nálar. Niðursoðin mjólk. Olíuhan- 
ar. Oliulampar. Ostahleypir. Pakkalitir. Pottar. Prentletur. Prentsverta. 
Prjónar. Prjónavjelar. Pönnur. Rafmagnstæki og mælar. Ratin. Reiknings- 
spjöld. Reikningsvjelar. Ritvjelar. Fjölritarar. Talningavjelar. Röntgenstæki. 
Sáraumbúðir. Saumavjelar. Segtgarn. Síldarkrydd. Sink. Skipsbrauð. Skot- 
færi. Skriðmælar. Skrifbækur. Skrúfur. Smiðatól. Smjörlíki. Sporvagnar. 
Stoppefni i húsgögn. Svinafeiti. Terpentína, Talsíma- og ritsimatæki. Trje- 
lim. Trjeskór og klossar. Tvinni. Ullarkambar. Varahlutar til viðgerðar á 
vjelum og áhöldum, sem undanþegin eru verðtolli. Vatnshanar. Vaxdúkar. 
Vefjarskeiðar. Veggalmanök. Veggfóður. Vír úr járni og kopar. Vitatæki og 
Ijósmerkjatæki, og efni til þeirra. Vjelaeinángrunarefni. Vjelareimar. Vjela- 
vaselin. Vjelaþjettingar. Vogir og lóð. Vörpukeðjur. Þurkefni. Tvistdúkur. 
Flónel (Bom m esie). Shirting. Lasting. Ljereft (dowlas, stout). Molskinn. 
Nankin. Boldang.

Enn fremur er stjórninni heimilt að undanskilja þessum tolli þær 
efnisvörur, sem innlend iðnaðarfyrirtæki sanna fyrir henni, að þau nofi til 
starfrækslu sinnar, svo og allar vjelar til iðnaðar og framleiðslu.

Verði ágreiningur um flokkunina, fellir ljármálaráðherra um þaðfulln- 
aðarúrskurð.

2. gr.
Ákvæði 4. til 15. greinar laga nr. 38, 27. júní 1921, um vörutoll, skulu 

einnig gilda, eftir þvi sem við á, um gjald sarakv. 1. gr. þessara laga. Ráð- 
herra getur með reglugerð sett nánari fyrirmæli um innheim tuna, um greiðslu 
stimpilgjaldsins af þeim vörum, sem eru sendar til landsins i pósti, og annað,



er snertir framkvæmd laganna. 1 reglugerðinni má ákveða sektir fyrir brot á 
henni.

3. gr.
Lðg þessi öðlast gildi 1. janúar. 1927.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  f r u m v a r p i ð .
í athugasemdum við fjárlagafrv. fyrir 1927 er gerð grein fyrir því, að ekki 

þyki fært að missa með öllu verðtollinn sem tekjustofn, og eru tekjur af honum 
áællaðar í því frv. 850 þús. kr. Hinsvegar falla lögin um bráðabirgðaverðtoll úr 
gildi i árslok 1926. Þykir þvi óbjákvæmilegt að bera fram nýtt frv. um verðtoll, 
og verður að gera rnð fyiir, að sú löggjöf haldist þá fyrst um sinn.

Tekjur ríkissjóðs af verðtollinum hafa verið:
1924 kr. 897000
1925 kr. 2074000

Nú var verðtollur i gildi einungis % hluta ársins 1924, en ef hann hefði verið 
i gildi alt árið og gefið hlutíallslega jafnmiklar tekjur, þá hefði upphæðin orðið 
1196 þús. kr., og meðaltal beggja áranna um 1630 þús. kr.

Frá 1. apr. 1924 til 1. júní 1925 var verðtolluiinn 20#/o af innkaupsverði 
allra yara, sem undir linnn fjellu, en frá 1. júni 1925 hafa verið 3 tollflokkar, 
30% , 20% og 10%. Langmest af tollvörunura heflr þó fallið undir miðflokkinn. 
Eptir reynslunni hjer úr Reykjavik má áætla, að um 10% af innkomnum tolli 
eptir % 1925 stafi frá vörum í hæsta flokki, um 82°/o frá miðflokknum, og um 
8% frá lægsta flokknum, og virðist flokkaskiftingin ekki hafa baft veruleg áhrif 
á upphæð tollteknanna í heild. Hundraðsgjaldið i þessum 3 flokkum lækkar svo 
1. mars 1926 niður i 20°/o, 15°/o og 5°/o.

í frv. er nú stungið upp á að hafa tvo tollflokka, hinn hærri með 20% 
gjaldi, eins og verður eptir J/s 1926. Hundraðsgjaldið í lægri fiokknum verður svo 
að ákveða þannig, að tollurinn í heild gefi þá upphæð, sem til er ætlast, og getur 
orðið þeim mun lægra sem fleiri vörur falla undir það.

Sje gengið út frá meðalinnflutningi áranna 1924 og 1925 og meðalupphæð 
tollsins á ári kr. 1630000, má ætla, að hann skiftist h. u. b. þannig á milli toll- 
flokkanna:

30% fl. kr. 163000
20% - - 1337000 ,
10% - -  130000

Eptir lækkunina ' h  1926 og með óbreyttum innflutningi og innkaupsverði 
mundi útkoman verða:

20% fl. kr. 108667
15% - - 1002750

5% - - 65000
Samtals 1176417



í hærri tollflokkinn er hjer tekið meginið af þeim vörnm, sem nú ern 
tollaðar í hæsta flokki, en þó er eftir samráði við lögreglustjórann i Reykjavík 
stungið upp á að sleppa þaðan nokkrum vörutegundum, sem litlar tekjur eru af, en 
mjög erfltt er að greina frá öðrum vörum á innkaupsreikningum, og svo nokkrum 
vörom, sem ekki þykir eðlilegt að halda i tollflokki með óþarfavörum. Hinsvegar 
er bætt við kaffibætisefni, sem má naumast bera lægri toll en 20°/o meðan ekki 
er lögleitt sjerstakt gjald af innlendum kaffibæti. Með þessum breytingum þykir 
mega áætla þennan hluta tollsins 110 þús. kr. árlega, og þarf þá lægri eða al- 
menni flokkurinn að gefa um 740 þús. kr. árlega.

Ef gert er ráð fyrir, að lægsti núverandi tollflokkur falli alveg burtu, og 
að almenni flokkurinn eftir þessu frv. svari sem næst til miðflokksins eftir nú- 
gildandi lögum, þá ættu tekjur af honum að verða samkvæmt framansögðu og 
með óbreyttu verðlagi:

Með 15°/o gjaldi um 1 milj. 003 þús.
— 12Ví0/o -  — 836 —
— 10°/o — — 669 —

Hjer við er þó að athuga, að framanskráð áætlun öll er bygð á þvi, að
ekki einungis vörumagn, heldur og verðlag haldist það sem var 1 9 2 4 -2 5 , en nú 
er vitanlegt, að gengi islenskra peninga var mestan hluta þessa timabils miklum 
mun lægra en það nú er orðið, og þá innkaupsverð á eriendum varningi tilsvar- 
andi miklu hærra að krónutali en nú. Sje tekið tillit til þeirrar verðlækkunar að 
krónutali, sem leiðir beinlinis af hækkun ísl. krónunnar, þá má ætla, að allar 
tollupphæðirnar lækki eftir blutfallinu 63 (meðalgengi ísl. kr. 1924—25) á móti 
8172 (núverandi gengi). Við þetta Iækkar áætlunin um toll eftir hærra flokki úr
100 þús kr. niður i .....................................................................................................  85 þús.
og eftir lægra fl. úr 836 þús. kr. niður í ..........................................................  643 —

eða samtals i 728 — 
Vantar þá enn 122 þús kr., sem vinnast þurfa upp með auknn tollvörumagni. 
Má gera ráð fyrir, að þetta náist að einhverju leyti af vaxandi innflutningi vegna 
fólksfjölgunar og aukinnar framleiðslu i landinu, og að nokkru leyti af því, að 
undir tollákvæði þessa frv. falla fáeinar vörutegundir, sem nú eru i lægsta tollflokki.

Það hefði þótt mjög æskilegt að koma aðalflokki verðtollsins niður í 10°/o, 
en slíkt virðist ekki unt nema taka nokkrar þær vörur undir hann, sem hafa
ekki áður verið verðtollaðar.

Af tolltekniskum ástæðum er það mjög óheppilegt, að sum álnavara er 
verðtolluð, en sum ekki, og takmörkin verða ávalt óskýr, og vitanlegt, að fram- 
kvæmdin er mismunandi, og hætt við, að hún verði það ávalt. Er mjög margt, 
sem mælir með þvi að láta eitt yfir alla vefnaðarvöru ganga, og væri þá senni-
lega unt að lækka tollinn niður i 10°/0. Má i þvi sambandi geta þess, að vöru-
tollurinn kemur yfir höfuð ljettast niður á vefnaðarvöru eftir verðmæti, og getur 
hún þvi fremur borið verðtoll en aðrir vöruflokkar.

Að öðru leyti hefir verið reynt að orða undantekningarnar frá verðtollin- 
um þannig, að sem minstum efa eða óreglu þurfi að valda i framkvæmdinni. En 
frv. er i sama formi og núgildandi lög, sem virðist heppilegast, þar sem inn-
heimtumennirnir þegar eru orðnir þvi formi vanir.


