
Hd. 309. Hefndarállt

om frv. til laga um breytiug á lögum nr. 47, 15. júni 1926, um verðtoll af nokkr- 
nm vörnm, og lögum nr. 5, 3. april 1928, nm breytingar á þeim lögnm.

Frá minni blnta fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefndin hefir klofnað nm máiið. Meiri hl. er þvi einhuga and- 
vignr, en jeg tel sjálfsagt, að málið nái fram að ganga. Fjárhagnr rikissjóðs stend- 
nr nn með miklnm blóma. Tekjnafgangnr 1928 nam l 1/* milj. kr., og ern allar 
horfnr til, vegna.hins ágæta árferðis, að tekjnr ríkissjóðs verði ekki minni 1929 
en árið sem leið. Enda þótt rikisstjórnin hafi ekki neytt heimildar sinnar til 
þess að innheimta tekjuskattsviðaukann, eins og lög gerðú ráð fyrir, virðist vera 
vel mögulegt að lækka álögur landsmanna allvernlega nn þegar á þessn ári, 
með ekki meiri framkvæmdnm en fyrirhngaðar ern. En þá getnr varla vafi leikið 
á, að sá skattnrinn, sem órjettmætastnr sje og komi harðast niðnr, sje verðtoll- 
urinn á aðalnanðsynjnm alþýðu manna, sem hvilir mjög þnngt á öllum almenn- 
ingi og heldnr uppi dýrtið i landinu. Vörnrnar eru nánar tilgreindar i frv., og 
mætti við þær bæta, eins og frsm. gat i framsögnræðu sinni, óbrotnn nllarefni i 
fatnað karla og kvenna. ,

Tolllækknnin samkvæmt frv. mnndi nema 400— 420 þús. kr., en með 
þessari viðbót rjett nm V* milj. kr. E f meiri hl. Alþingis skyldi líta svo á, að 
rikissjóður mætti illa missa þessar tekjnr 1930, þá er rikisstjórninni innan hand- 
ar að ná tekjnm i ríkissjóð, sem ekki koma eins hart og órjettlátlega niðnr, 
bæði með þvi að neyta heimildarinnar til að innheimta tekjuskattsviðankann 
1930, og eins með tóbakseinkasölu, sem frv. er fram kom ið nm á þessn þingi 
og nægur timi er til að samþykbja, ef viljinn er til. En tekjuskattsviðankinn 
mnndi eftir mjög hóflegri áætlnn nema 250 þús. kr. 1930, og tóbakseinkasalan 
um 200 þús. kr., alls nm 450 þús. kr., sem er svipnð upphæð eins og verðtolls- 
lækkunin nemnr.

Legg íe8 Því til, að frv. verði samþykt með svo hljóðandi ,

BREYTINGU:

Við 1. gr. Aftan við greinina bætist:
Óbrotin ullarefni í yfri fatnað karla og kvenna.

Alþingi, 19. april 1929. 

Hjeðinn Valdimarsson,


