
Hd. ÍOO. I'rum varp
til laga um breytíng á lógum nr. 47, 15. júní 1926, nm verðtoll af nokkrnm  
vörnm, og lögnm nr. 5, 3. april 1928, nm breytingar á þeim lögnm.

Flm .: H araldnr Gnðmnndsson, Hjeðinn Valdimarsson, Signrjón Á. ólafsson.

1. gr.
Ank þeirra vara, er greinir í 1. gr. laga nr. 47, 15. jnni 1926, sknln eftir- 

ta ldar vörnr vera undanþegnar verðtolli:
Kjólaefni kvenna og barna n r baðm nll. Tvisttan. Sirs. Slitfataefni, svo 

sem blnssnefni, molskin og nankín. Boldang. Sængnrdnknr. Fóðm efni, svo sem 
nankin og shirting. Ljereft. T ilbninn karlm annafatnaðnr (y tri) ú r nll og slitfataefni.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.



G r e i n a r g e r ð .
Siðasta Alþingi hækkaði verðtoll á þessnm vörnm og ým snm  fleiri úri 

10°/o npp í 15°/" af innkanpsverði til ársloka 1930. Var þá borið við fjárþörE 
rikissjóðsins.

Nn hefir, sam kv. skýrslu forsætisráðherra, orðið um l 1/^ m iljónar króna 
tekjuafgangnr síðastliðið ár. Virðist þvi sjálfsagt að ljetta af einhverjnm  þeim 
sköttnm , sem ranglátastir ern, en það ern tollar þeir, sem hvila á nanðsynjnm  
almennings.

Meðalinnfintningnr vörntegnnda þeirra, sem i frv. er ætlast til að verði 
undanþegnar verðtolli, m nn vera nm 2700—2800 þús. k rónnr á ári. Tekjn- 
m issir rikissjóðs, ef frv. þetta yrði að lögum, m yndi þvi nema um 400—420 þús. 
krónum  á ári að meðaltali, en þó m iklu m inna á þessn ári, vegna þess, hve liðið 
verður á árið, þegar lögin öðlast gildi.

Auk verðtollsins, 15°/o, er nú lagður á þessar vörur vörutollur, 18 aurar 
pr. kg. að nm búðnm  meðtóldum. Til nppjafnaðar læ tnr nærri, að hann nemi nm 
2°/« af innkanpsverði þeirra, en miklu meira af þeim, sem ern mjög þnngar i 
sjer eða flnttar ern inn i þnngnm  um búðum . ;


