
Nd. 66. Frum varp

til laga um verðtoll.

Flm.: Halldór Stefánsson, Magnús Guðmundsson.

1. gr.
Verðtoll skal greiða í rikissjóð af vörum, sem fluttar eru til landsins, 

eftir þeim reglum, sem settar eru i lögum þessum.

2. gr.
Verðtollinn innheimta sýslumenn og bæjarfógetar, en i Reykjavik toll- 

stjóri. Póstmenn innheimta verðtoll af þeira vörum, sem til landsins flytjast i 
pósti.

3. gr.
Gjaldheimtumenn greiða verðtollinn i rikissjóð eftir þeim reglum, sem 

gilda um opinber reikningsskil, og fjármálaráðherra er heimilt að setja allar 
nanðsynlegar reglur til þess að tryggja rikissjóð.



4. gr.
Hver, sem fær vörnr frá útlöndnm, er skyldur til, áður en vörurnar 

eru afhentar honum, að sýna hlutaðeigandi gjaldheimtumanni, eða umboðs- 
manni hans, reikning yfir innkaupsverð þeirra, kominna um borð i skip, er 
flytja á vörurnar hingað til Iands, og er verðtollurinn innheimtur eftir þeim 
reikningum. '

5. gr.
Gjaldheimtumaður, eða umboðsmaður hans, kvittar fyrir greiðslu verð- 

tollsins með þvi að stimpla reikninga þá, er í 4. gr. getur, m eð merkjum þeim 
og á þann hátt, sem ræðir um i lögum nr. 75, 27. júni 1921. önnur kvittun 
er ógild gagnvart rikissjóði. Póstmenn kvitta þó fyrir verðtolli með frimerkjum.

6. gr.
Verðtollurinn er tvennskonar:

a. Allsherjar verðtollur, sem greiðist m eð sama hundraðshluta af öllum 
vörum, hvort sem þær að öðru leyti eru tollaðar eða ekki, nema sér-

‘ stakar undantekningar séu gerðar.
b. Sérstakur verðtollur, sem greiðist með mismunandi hundraðshluta af 

verði vöru, eftir flokkum þeim, sem taldir eru i Iögum þessum.

7. gr.
Verðtollur sá, er ræðir um í a-Iið 6. gr., er 1 ’ /**/•• Hann greiðist af 

öllum vörum, þar með talin skip og bátar, er til landsins flytjast, nema is- 
lenzkum vörum, sem endursendar eru frá útlöndum, ef þær eru endursendar 
i sömu umbúðum og þær voru sendar héðan, enda sé gjaldheimtumanni, þar 
sem þær eru settar i land, afhent vottorð frá tollgæzlustöð, þar sem varan er 
flutt í skip erlendis, um að hún sé íslenzk vara.

Venjulegur farangur ferðamanna telst ekki vara i lögum þessum, og 
ekki heldur beimilismunir manna, sem flytja vistferlum til landsins.

8. gr.
Undanþegnar verðtolli þeim, er getur i b -lið  6. gr., eru þær vörur, sem 

hér segir:
a. Aflvélar, aðrar en i m ótorbjól og mótorvagna, til kökugerðar og brjóst- 

sykurgerðar og kvikmyndasýninga.
b. Áburðarolia í tunnum og i dunkum.
c. Áburður, tilbúinn. .
d. Benzin.
e. Brunavarnatæki.
f. Girðingavír og girðinganet. .
g. Hurðir, gluggar og húsalistar.
h. Jarðyrkjuáhöld.
i. Járnpipur, dregnar og steyptar.
j. Korntegundir.



k. Leður og skinn, sútað, nema loðskinn.
1. Lyf og lyfjavðrur.
m. Ofnar, eldavélar og miðstöðvartæki.
n. Pappi, pappír, umsiög, bækur, timarit og blöð.
o. Rúðugler.
p. Saumur, allskonar.
q. Símavir og efni til simalagningar.
r. Skip og bátar.
s. Smiðajárn, gjarðajárn, þakjárn og stál.

. t. Steinlim og kalk.
u. Steinolia. 
v. Trjáviður.
x. Veggfóður og veggplötur til bygginga. 
y. Veiðarfæri og veiðarfæraefni, nema til stangarveiði. 
z. Vörur, sem tollaðar eru i sérstökum tolllögum.

9. gr.
Verðtollur sá, sem i 6. gr. b. getnr, er eins og hér segir:

A. Með 30*/» tollast eftirtaldar v öru r :
Ávextir, syltaðir, og ávaxtamauk. Blómlaukar og blómfræ. Bréfspjöld og 
myndabækur. Flugeldar og flugeldaefni. Gimsteinar og demantar. Glys- 
varningur hverskonar. Gull-, silfur-, platínu- og plettvörnr. Ilmsmyrsl. 1- 
saumsvörur og knipplingar. Jólatré og jólatrésskraut. Kaffibætisefni. Lakkris. 
Lakkskór og flosskór. Leikföng allskonar. Loðskinn og loðskinnsfatnaður. 
Plöntur og blóm, lifandi, þurkuð og tilbúin. Silkivefnaður, silkigarn, silki- 
fatnaður, silkihattar og silkiskór. Skrautvarningur hverskonar. Spil, Sól- 
hlifar. Veggmyndir og málverk.

B. Með 20°/o tollast eftirtaldar vörur:
Ávexlir og grænmeti, þurkað, saltað og niðursoðið. Egg, ný, niðursoðin, 
og eggjaduft. Eldspýtur. Fiður, dúnn og dýnur úr þvi. Fiskur, nýr, ís- 
varinn, niðursoðinn, hertur og saltur. Ger, gerduft og gerefni allskonar. 
Grammófónar og grammófónplötur. Göngustafir. Hanzkar, nema úr silki. 
Harmóniknr. Hár allskonar. Hattar (aðrir en silkihattar) og húfur. Hum- 
ar, krabbar, ostrur og aðrír skelfiskar. Kjöt og kjötmeti, nýtt, isvarið, 
niðursoðið, saltað og hert. Krydd og kryddoliur allskonar. Legstein- 
ar. Ljósmyndir, ljósmyndaáhöld og efni til Ijósmyndagerðar. Mótorhjól 
og leiðhjól. Myndarammar (úr öðru en gulli, silfri og pletti). Postulíns-, 
leir-, gler-, alumin- og steinungsvörur. Rakhnífar, rakvélar og rakvéla- 
blöð. Regnhlifar. Speglar og spegilgler. Sætt kex og kökur. Tóbakspípur 
og tóbaksmunnstykki. Úr, úrfestar (úr öðru en gulli og silfri) og klukkur. 
Veiðistengur. Veggteþpi, gólfteppi, teppadreglar og dyratjöld (úr öðru en 
silki og flosi).

C. Með 10% tollast eftirtaldar vörur:
Fatnaður, annar en olíufatnaður og fatnaður, sem fellur undir hærri verð- 
toll. Fægiduft, fægilögur, fægisápur og fægismyrsL Gljávax. Handsápur og



raksápur. Hárgreiður og höfuðkambar. Hnífar og hnifapör. Húsgögn alls- 
konar, heil og i hlutum. Kerti. Linsterkja. M jólk .og rjómi, gerilsneytt og 
niðursoðið. Mjólkurduft. Ostar. Reiðtýgi. Rótarávextir, aðrir en til kaffi- 
bætisgerðar. Skotfæri, skotvopn. Skófatnaður (annar en lakk-, fios- og 
silkiskór). Skóáburður og stfgvélaáburður. Smjör og smjörlíki. Tólg. Tösk- 
ur allskonar. Ullargarn. Vefnaðarvörur, aðrar en segldúkur, fiskábreiður, 
umbúðastrigi, segl og strigaborðar og vefnaðarvörur, sem falla undir hærri 
verðtoll. Veski allskonar.

D. Með 5%  tollast:
Allar vörur, sem ekki eru undanþegnar þessum tolli, né taldar i A,—C.-lið.

Verði ágreiningur um flokkunina, fellir fjármálaráðherra um það 
fullnaðarúrskurð.

10. gr.
Af vörum þeim, sem til landsins flytjast i póstbögglum, greiðist verð- 

tollur eftir reglum 9. gr. E f reikningur fylgir ekki póstböggli, skal um verð- 
mætið fara eftir skýrslu viðtakanda, ef póstþjónn telur hana ekki tortryggi- 
lega, en að öðrum kosti skal hann meta verðið.

Heimilt er póstmönnum að opna böggulsendingar, sem sendar eru i 
pósti frá útlöndum, að viðtakanda ásjáandi eða umboðsmanni bans, um leið
og þær eru afhentar, ef grunsamt þykir, að ekki sé rétt frá ikýrt um inni-
hald þeirra.

Verðtollinn greiðir viðtakandi i frimerkjum um leið og hann tekur
við bögglinum, og skal pósthúsið, sem afhendir hann, lima þau á hann eða 
fylgibréfið og stimpla þau á venjulegan hátt. Póstmaður skal gæta þess, að 
viðtakandi taki frimerkin. Af póstbögglum, sem endursendir eru til útlanda, 
skal ekkert gjald greiða.

Fjármálaráðherra er heimilt að setja nánari reglur um innheimtu
verðtolls af póstbögglum, ef þurfa þykir.

11. gr.
Verðtollinn skal greiða gjaldheimtumanni i þvi lögsagnarumdæmi, þar 

sem varan er flutt úr skipi, nema hún eigi samkvæmt farmskrá skipsins að 
halda áfram með sama eða öðru skipi tii annarar hafnar innanlands, og að 
þvi er lausakaupmenn snertir, þar sem skipið á fyrst að sýna skipsskjöl sin 
eftir gildandi lögum.

12. gr.
Hinar gjaldskyldu vðrur má ekki byrja að flytja úr skipi fyrr en skip- 

stjóri eða afgreiðslumaður hefir skilað gjaldheimtumanni eða umboðsmanni 
hans öllum skjölum, er skipsfarminn snerta, og látið fylgja skriflegt vottorð 
skipstjóra, að viðlögðum drengskap, um það, að ekki séu í skipinu aðrar 
eða meiri gjaldskyldar vörur til þess staðar en þær, sem tilfærðar eru á 
farmskránni.

Sé afferming byrjuð áður en fullnægt er fyrirmælum þessarar greinar, 
verður skipstjóri sekur um allt að 1000 kr.



13. gr.
Ekki má án samþykkis gjaldheimtumanns afhenda viðtakendum gjald- 

skyldar vörur fyrr en gjaldið er greitt. Brot gegn þessu fyrirmæli varðar sekt- 
um, allt að 1000 kr., á hendur skipstjóra eða afgreiðslumanni skips, et hann 
er þar á staðnum. Hafi vörurnar verið afhentar viðtakanda án samþykkis 
gjaldheimtumanns eða áður en hann hefir fengið kvittun innheimtumanns 
fyrir þvi, að gjaldið sé greitt, þá er viðtakandi skyldur til áð skýra gjald- 
heimtnmanni eða umboðsmanni hans frá þessu þegar í stað, eða i siðasta 
lagi innan þriggja daga frá þvi er hann tók við vörunum, og greiði hann þá 
gjaldið um leið, ef það er ekki þegar greitt. Verðtollurinn fellur i gjalddaga, 
þegar skip það, er vörurnar flytur, hefir hafnað sig þar, sem gjaldið á að 
greiðast.

14. gr.
Lögreglustjórar (í Reykjavik tollstjóri) hafa vald til, hvenær sem vera 

skal, að heimta af hverjum manni i umdæmi sinu, er ástæður þykja til að 
ætla, að fái gjaldskyldar vörur frá útlöndum, skriflegt vottorð, að viðlögðum 
drengskap, um hvort hann bafi fengið þesskonar vörur, og ef svo er, þá 
hverjar og hve mikið af þeim og hvað þær hafi kostað.

Ef nokkur tregðast við að gefa þau vottorð, sem ræðir um i þessari 
grein, raá þvinga hann til þess með dagsektum, allt að 20 kr. á dag, og má 
ákveða sektirnar i bréfi til viðtakanda.

15. gr.
Farmskrá yfir allan farm skips skal frá hverju landi vera samin í 

minnst 2 samritum, og auk þess samhljóða útdrættir úr farmskránni yfir vörur 
þær, sem fara eiga á hverja einstaka höfn. Eitt eintak af aðalfarmskránni af- 
hendist gjaldbeimtumanni i þeirri höfn, þar sem skipið hafnar sig fyrst, en 
bann sendir það siðan fjármálaráðuneytinu með fyrstu ferð. Útdrættina úr 
aðalfarmskránni skal aihenda gjaldheimtumanni eða umboðsmanni bans á 
þeirri böfn, þar sem vörurnar eiga að affermast.

Það varðar skipstjóra sektum, allt að 1000 kr., ef farmskrár fylgja ekki 
skipi, samdar eins og hér er mælt fyrir, eða ef vanrækt er að afhenda þær 
gjaldheimtumanni eða umboðsmanni hans.

16. gr.
Nú verður maður uppvis að þvi að hafa vanrækt að skýra gjald- 

beimtumanni, áður lögmæltur frestur er liðinn, frá verðtollsskyldum vörum, 
er hann befir innflutt eða tekið við, eða hafa sagt rangt til um slikar vörur 
eða verð þeirra, án þess þó að yfirlýsingin sé gefin á þann bátt, sem i 155. 
gr. almennra hegningarlaga, 25. júni 1869, segir, og skal hann þá sæta frá 
50—3000 kr. sektum.

Nú hefir maður ranglega gefið slíka yfirlýsingu á þann hátt, sem i 
155. gr. almennra hegningarlaga greinir, eða á annan samsvarandi hátt, og 
skal hann þá sæta þeirri refsingu, sem i nefndri grein hegningarlaganna er



ákveðin, þó þannig, að aldrei verði beitt vægari refsingu en 30 daga einföldu 
fangelsi eða lægri sektum en 200 kr.

Sömu refsingu og til er tekið í 2. málsgrein þessarar gr. skal sá sæta, 
sem afhendir til stimplunar reikninga, sem bann veit, að ekki sýna hið rétta 
verð vörunnar.

Ennfremur skal jafnan auk refsingar þrefaldur verðtollur af vörum, 
þegar rangt hefir verið sagt til um magn þeirra eða verð.

Auk þeirrar refsingar, er i 1., 2. og 3. málsgr. segir, skal sá, er þrisvar 
hefir gerzt sekur um þar nefnd brot, við 3. brot, ef miklar sakir eru, dæmd- 
ur til að hafa fyrirgert leyfi til verzlunar eða umboðssölu, ef hann hefir slíkt 
leyfi. Að liðnum 5 árum frá dómsuppsögn að telja getur hann þó fengið 
slikt leyfi aftur, enda bafi hann ekki á þeim tima orðið sekur að nýju um 
brot gegn ákvæðum þessara laga. Sá, er eigi hefir slik leyfi, er hann verður 
brotlegur, getur ekki fengið þau fyrr en að sama tima liðnum.

17. gr.
Hinar aðfluttu verðtollsskyldu vörur skulu vera að veði fyrir tollinum 

og sektum, og hefir viðtakandi ekki rétt til að ráðstafa þeim fyrr en tollurinn 
er greiddur. Veðrétturinn helzt eins, þótt vörurnar hafi verið afhentar viðtak- 
anda. Séu ekki skil gerð samkvæmt lögnm þessum, hefir gjaldheimtum&ður 
vald til að selja vörurnaf, án undangengins lögtaks eða fjárnáms, til lúkningar 
tolli og sektum. Það skal gera á uppboði, er boðað sé með viku fyrirvara, 
og má krefjast borgunar við hamarshögg. Nú næst ekki til vöru þeirrar, er 
gjaldið átti af að greiða, og má þá, án undanfarandi birtingar, gera lögtak 
fyrir verðtolli og sektum i öðrum eignum viðtakanda og selja hið lögtekna á 
sama hátt og að framan greinir um hina toHskyldu vðru.

18. gr.
Nú vill svo til, að verðtollsskyld vara ónýtist á leið hingað til lands, 

eða i uppskipun, og greiðist þá enginn tollur af benni. E f' vara rýrnar i verði 
vegna skemmda á leiðinni, greiðist tollurinn eftir þvi verðmæti, sem hún hefir 
þannig skemmd, eftir óvilhallra manna mati.

Þegar sjóskemmdar vörur eru seldar á uppboði, telst söluverðið sann- 
virði, og greiðist verðtollurinn af uppboðsandvirðinu m eð forgangsrétti næst á 
eftir uppboðskostnaði.

19. gr.
Nú er vara, sem verðtollur hefir verið greiddur af, flutt úr landinu 

aftur, og getur útflytjandi þá fengið bjá gjaldheimtumanni skirteini þar að 
lútandi. E f hann siðan skilar þvi skirteini aftur, með áritun útlendrar toll- 
stjórnar um það, að vara sú, sem ræðir um i skirteininu, sé þangað innflult, 
þá skal endurgreiða bonum tollinn.

20. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem almenn 

lögreglumál. Þó sæta brot gegn 2. og 3. málsgr. 16. gr. sakamálsmeðferð.



21. gr.
Sektir eftir lögum þessum renna í rikissjóð.

22. gr.
Um leið og lög þessi öðlast gildi eru úr gildi numin þau lög, sem 

hér segir:
Lög nr. 47, 15. júni 1926, um verðtoll á nokkrum vörum.
Lög nr. 54, 15. júní 1926, um vörutoll.
Lög nr. 16, 31. mai 1927, um breyting á lögum nr. 54, 15. júni 1926,

um vörutoll.
Lög nr. 4, 3. april 1928, um breyting á lögum nr. 54, 15. júní 1926, 

um vörutoll, og
Lög nr. 5, 3. april 1928, um breyting á lögum nr. 47, 15. júni 1926, 

um verðtoll á nokkrum vörum.

23. gr. .
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1931.

A t h u g a s e'm d i r .

Eftir að aðflutningsbannlögin voru samþykkt (1909) var lögleiddnr al- 
mennur þyngdartollur (vörutollur) á innfluttar vörur (að frátöldum sértolluðum 
vörnm), til þess að afla tekna i rikissjóð i stað vinfangatollsins. Kom vöru- 
tollurinn fyrst til innheimtu 1913 og nam þá 300—400 þús. kr. Þegar vörutolls- 
lögin voru samþykkt, var um það deilt, hvort lögleiða skyldi heldur þungatoll 
(vörutollinn) eða verðtoll, en þyngdartollstefnan varð i meiri hluta á þinginu. 
Ágreiningurinn var ekki svo mjög um það, hvor aðferðin væri eðlilegri og rétt- 
látari, — því hefir aldrei verið verulega mótmælt, að verðtollurinn væri það — 
en aðalástæðan — og sú ástæða, sem mun hafa valdið úrslitnnum —, sem á 
móti verðtollinum var færð, var sú, að brotin væri sú leynd, sem kaupmenn 
ættu rétt á og væri nauðsynlegt að hafa um viðskiptasambönd sin og verðlag, ef 
þeir þyrftu að leggja innkaupsreikninga fyrir tollheimtumenn rikissjóðs.

Fram til ársins 1924 stóð svo vörutollurinn einn i lögum, þó með ýms- 
um breytingum. Frá */« 1918 var hann tvöfaldaður. í ágúst 1919 var salttollur- 
inn hækkaður upp i 8 krónur á tonn og 1919 var kolatollurinn hækkaður upp 
í 10 krónur á tonn, en 1923 var salttollurinn felldur ofan i 3 krónur og kolatoll- 
urinn i 5 krónur á tonn.

Árið 1924 var lögleiddur verðtollur á ýmsum vörum ofan á þungatollinn og 
hefir staðið svosiðan, með ýmsum breytingum að þvi er snertir einstakar vörutegundir.

Það mun mega til sanns vegar færa, að þungatollur og verðtollur hvor 
um sig hafa ýmsa galla, þótt skiptar séu skoðanir um, hverjir séu mestir. En án 
tillits til þess, hverjir agnúarnir séu stærstir, þá er auðsætt, að með þvi að hafa 
bæði þungatoll og verðtoll, þá er haldið i galla hvorstveggja þessa skipulags. Auk



þess er tollákvörðun og tollheimta með þessu fyrirkomulagi óþarflega fyrirhafnar- 
söm, og ærið óskýrt, hversu hár tollurinn er á hinum ýmsu vörum, þvf frekar, 
sem tollar þessir hafa verið, síðan þeir voru upp teknir, sifelldum breytingum 
undirorpnir.

Ef á það er fallizt, að óskipulegast og óhagfelldast að öllu leyti sé að 
hafa almennan þungatoll og verðtoll á sömu vörutegundum og þess vegna beri 
að halda sér til annarshvors eingöngu, þá vefst ekki i villu, að það muni vera 
verðtollur — m. a. af þvi, að svo háa upphæð, sem nú er heimt með þessum 
tollum báðum, myndi ókleift að heimta með viðunandi sanngirni um það, 
hvernig tollurinn legðist á, með þungatolli einum. Það orkar litt tvimælis, að 
verðtollurinn er eðlilegri og réttlátari, og þar sem aðalmótbáran gegn hon- 
um — leyndin á viðskiptasamböndum og verðlagi — hefir nú verið að 
engu höfð með ákvörðun þingsins 1924, án þess að komið hafi að þeirri sök, 
sem andmæiendur hans hafa óttazt, þá þykir nefndinni einsætt, að hverfa beri 
til verðtolis eingöngu.

Þótt að þvi verði horfið að heimta vörutollinn og verðtollinn samanlagða 
með verðtolli einum saman, þá má haga álagningu tollsins á ýmsa vegu. Má 
búast við, að allir geti ekki orðið á eitt mál sáttir um, hvernig álagningu tollsins 
sknli hagað. •

Vörntollurinn nam nál. 333000 króna að meðaltali fyrstu fimm árin, frá 
1913—1917. Svo lágri upphæð væri auðvelt að ná — sennilega ágreiningslitið — 
með verðtolli, og án þess að það þyrfti að snerta nokkuð verulega allan þorra 
almennings, með því að leggja hann á hinar óþarfari vörur aðeins.

Siðan verðtollurinn var lögleiddur, hafa vörutollurinn og verðtollurinn 
samanlagðir numið nálega 3000000 króna að meðaltali. Og i fjárlögum næsta 
árs (1930) eru þeir áætlaðir 2850000 króna. Svo hárri upphæð er ekki hægt að 
ná nema með þvi móti, að tollurinn komi að allmiklu leyti niður á allan al- 
menning, og vex þar með vandinn um það, hvar og hvernig hann verði á lagður.

Siðastliðin 4 ár — 1925—1928—  hefir meðalinnflutningur erlendra vara 
verið rétt um 57 millj. króna að meðtöldu flutningsgjaldi til landsins. Af þvi eru 
sértollaðar vörur nál. 6 millj. krónur, og flutningsgjöld til landsins mun mega telja 
nál. 5 millj. Eru þá eftir 46 millj., sem þyrfti að jafna verðtollinum á. Svarar það 
til 6—7°/t álagningar á þær vörur, en 5—6®/o á allar innfluttar vörur, til að ná 
áælluðum tolli 1930. Ganga má út frá þvi sem visu, að hvorug þessi leið þyki fær.

Má þá enn benda á tvær leiðir sem einna liklegastar:
1. Að undanskilja verðtolli — auk sértollaðra vara — hinar brýnustu nauð- 

synjavörur, sem ekki er hægt að afla i landinu sjálfn (korntegundir, helztu 
vörur til framleiðslu til lands og sjávar og iðnaðar, byggingarefni,) girðingar- 
efni, vörnr til simalagningar, bækur o. fl.) og leggja svo verðtoll á það, sem 
þá er eftir, annaðhvort jafnt álag eða mismunandi, eftir nytsemi vörunnar. 
Þær vörur — að meðtöldum sértolluðum vörum og frádrætti á flutnings- 
gjaldi — sem samkvæmt framangreindu væru undanþegnar verðtolli, munu 
nema 33—34 millj. kr. Eru þá eftir 13—14 millj., sem þyrfti að jafna verð- 
tollinum niður á, og næmi það sem jafnt hundraðsgjald 21—22°/( á inn- 
kaupsverð varanna.



2. Að leggja lágt hnndraðsgjald, t. d. 17*% á allar innflnttar vörnr, að með- 
töldnm sértollnðnm vömm. Næmi það tæpnm 800 þús. kr. Jafna svo við-
bótinni, nál. 2200 þús. kr., á þær fyrrtöldn 13— 14 millj., annaðhvort sem
jöfnn eða mismnnandi álagi. Næmi það sem jafnt álag nál. 15°/«.

Af þessnm tveim leiðnm virðist sönnn nær að velja þá siðari. Aðalástæð- 
nr fyrir þvl ern þessar:
1. Að þá væri skylt að koma með alla innkanps- og farmgjaldsreikninga til

stimplnnar, en með því móti væri nokknr trygging fyrir því, að ekki væri 
hægt að draga nndan tolli tollskyldar vörnr.

2. Tollnrinn dreifðist þá á sem flestar hendnr. En það verðnr að teljast rétt- 
mætt og eðlilegt, þegar nm svo háan toll er að ræða, að sem flestir leggi 
þar fram nokknrn skerf.

3. Að þá verðnr anðveldara að koma niðnr eftirstöðvnnnm á þann tiltölnlega 
litla hlnta innflntningsins, sem ankatolinrinn væri lagðnr á.

4. Það gæfl nokkra festn nm npphæð tollsins, að hafa lágt innflntningsgjald & 
allar innflnttar vörnr, fram yfir það, sem ella væri.

Þetta lága innflntningsgjald væri mjög sambærilegt við útflntnings- 
gjaldið, en kæini þó niðnr bæði á framleiðendnm og neytendnm, þar sem út- 
flntningsgjaldið hvílir eingöngn á framleiðendnm.

Eftir er þá að álita, hvort heldnr skyldi hafa viðbótartollinn jafnt hnndr- 
aðsálag eða mishátt.

Með þvi að hafa jafnt hnndraðsálag mælir einknm það, að tollákvörðnn 
væri þannig langeinföldnst og fyrirhafnarminnst.

Með hinn aftnr, að flokka vörnrnar og hafa mishátt álag, mælir það, að 
þær vörnr, sem viðbótartollnrinn félií á, ern mjög misþarfar; snmar nær eins 
nanðsynlegar og þær vörnr, sem kæmn nndir innflntningsgjaldið aðeins, aðrar 
miðnr þarfar, eöa hægt að afla þeirra innanlands, og snmar lítt þarfar eða með 
ölln óþarfar. — Mnnn þessar ástæðnr vega meira.

Tillögnr frnmv. ern byggðar á þessari siðastnefndn tilhögnn, þannig, að 
tollnrinn fellnr eðlilegar og sanngjarnar á eftir nytsemi og nanðsyn varanna og 
einnig, að því er ætla má, eftir gjaldþoli kanpenda en nú er.

Eftir flokknn þeirri, sem gerð er á innflntningsvörnnnm i frv. (8. og 9. 
gr.), miðað við vörnmagn og verðlag eftir innflntningsskýrslnnnm 1926 og með 
áætlnðnm frádrætti fyrir flntningsgjaldi, myndn vörnrnar skiptast að verði sem 
næst því, sem hér segir:

Vörnr taldar í 8. gr. ... 29 millj. kr. '
A. fl. 9. g r .... ... ... 1 —
B. ■“ ... ... ... 3 ——
C. — — — ...   8 — —■
D . ------ — ................. ••• 11 — — 52 milj. kr.

Samkvæmt þessn myndn þá tollákvarðanir frv. gefa tekjnr sem hér segir:



1V» •/• af kr. 52 millj................  kr. 780 þás.
30 ---------— 1 —   — 300 —
20   3 —   — 600 —
10 _  — — 8 —   — 800 —
6 -------- — 11 — ... . . . — 550 —

Samtals kr. 3030 þús.

Plokkanio og tollálagið er miðað við það, að verðtollnrinn gefi álíka 
tekjnr og vörntollnrinn og verðtollnrinn gefa nú. Með vaxandi innflntningi vegna 
fólksfjölgnnar vex hann af sjálfn sér. Nefndin ætlar, að tekjur ríkissjóðs eftir 
frnmv. mnni reynast jafnari og ekki minni en eftir gildandi lögnm nm vörntoll 
og verðtoll. — Þyki fært að leggjast léttara eða þyngra & þennan tekjnstofn, þá 
er það anðvelt eftir formi frnmvarpsins.

Um einstakar gr. frnmv. þykir rétt að taka það fram, sem hér segir:

Um 1.—3. gr.
Þessar gr. þykja ekki gefa tilefni til athngasemda.

Um 4. gr.
Þessi gr. er i samræmi við npphaf hinna gildandi verðtollslaga, og er 

þvi engin ástæða til að skýra hana.

Um 5. gr.
Hér er sagt fyrir nm, hvernig greiðsln verðtollsins er háttað og hvemig

fyrir bann er kvittað. Með þvi að afhending stimpilmerkja fyrir toliinnm er aðal-
tryggingin fyrir þvf, að tollnrinn komi i rikissjóð, þykir rétt, að aðrar kvittanir 
sén ógildar. Með þvi er tollgreiðendnm skapað svo mikið aðhald nm að kreQast 
stimpilmerkja, er limd sén á reikninginn, að ekki sýnist það betnr gert á 
annan hátt.

Um 6. gr.
Hér er gert ráð fyrir tvennskonar vörntolli. Af ákvæðnm þessarar gr.

leiðir, að reikningar yfir allar vörnr, svo að segja, eiga að afhendast til verðtolls-
stimplnnar. í þessu er fólgin nokknr trygging fyrir, að vörnr sleppi ekki við 
lögákveðið gjald.

Um 7. gr.
Vegna hinnar mikln tekjnþarfar rfkissjóðs hefir ekki þótt fært að nndan- 

skilja þessn lága innflntningsgjaldi neina útlenda vörn, sem til landsins flyzt. 
Gjald þetta er jafnhátt útflntningsgjaldinu af islenzknm afnrðnm, og er tæpast að 
nndra, þótt vér gernm ekki ptlendnm vörnm hærra nndir böfði en eigin fram- 
leiðslnvörnm vornm, sem ern hyrningarsteina framfara og menningar i landinn.

Um 8. gr.
1 þessari grein ern taldar þær vörnr, sem tilætlnnin er að nndanskilja 

öðrnm verðtolli en l 1/*0/*, en anðvitað er að ýmsn leyti álitamál, hverjar vörnr



sknli taka hér með og hveijnm sleppa. Mnn þar og sitt sýnast hverjnm og ekki 
ástaeða til að raeða frekar nm það hér.

Um 9. gr.
Hér ern taldir tollflokkar hins haerra verðtolls, og þótti ekki fært að hafa 

þá færri en 4. Þessi gr. er vitanlega þnngamiðja frv., og má ganga nt frá þvi sem 
gefnn, að mikill ágreiniognr verði um hana, enda ekki ósenniiegt, að engir 2 
menn mnndu flokka nákvæmlega á sama hátt. En þegar gera á slíka flokknn 
sem hér er nm að ræða, verðnr að hafa tekjnþörf rikisins i hnga. Rikissjóður 
þarf í stað nnverandi verðtolls og vörntolls að fá tekjustofn, sem gefnr sem næst 
3 millj. kr. á ári, og við það er flokknnin miðnð sérstaklega. Ennfremnr verðnr 
að taka tillit til, að tolleftirlitið hér á landi hlýtnr að vera litið á ýmsnm stöðnm. 
Þess vegna er ekki nnnt að fylgja i flokkuninni itrasta réttlæti, og kennir þess 
nokknð i flokknninni, og er ómögnlegt eins og nó er að komast hjá þessn með 
kleifnm kostnaði. Þá má og nm það deila, hvort nöfn varanna og framsetning 
flokknnarinnar sé heppilega og greinilega framsett, eða snndnrliðnn nóg.

Einn nefndarmanna (HG) er óbnndinn nm flokkunina og tollinn eftir
8. og 9. gr., og mun hann gera grein fyrir tillögnm sínnm sérstaklega. Um hina 
nefndarmennina er þess að geta, að hvorngnr þeirra mnn gera smærri breytingar 
að ágreiningsefni, enda eru þeir og óbnndnir nm einstaka liði.

Um 10. gr.
Innihald þessarar greinar er að mestn tekið úr 7. gr. gildandi verðtolls- 

laga og 2. gr. gildandi vörntollslaga. Að öðrn leyti er tæpast ástæða til skýringa.

Um 11. gr.
Þessi gr. er að efni til eins og fyrri hlnti 4. gr. vörutollslaganna, en siðari 

hlnta greinarinnar þykir ekki ástæða til að taka hér upp, þvi að um greiðslu 
tollsins hlýtnr að fara eftir venjnlegnm viðskiptareglum.

Um 12. gr.
Hér er að miklu leyti tekin npp 5. gr. vórutollslaganna, en breytingar 

þær, sem á ern gerðar, sýnast ekki þarfnast skýringa.

Um 13. gr.
Þessi gr. er mjög I samræmi við 6. gr. vörutollslaganna, og hefir þótt 

rétt að taka hana npp sem öryggisráðstöfnn, jafnvel þólt vitað sé, að óviðast sé 
bókstaflega eftir henni farið.

Um 14. gr.
Er að innihaldi mjög svipnð 7. gr. vörntollslaganna, og þær breylingar, 

sem á ern gerðar, þarfnast ekki skýringa.

Um 15. gr.
Það er álitamál, hvort ekki mætti hætta að kreQa nm farmskrár, þegar 

vörntollnrinn fellnr niðnr, en þó þykir ekki rétt að hverfa að þvf ráði, því að



ekki er unnt að neita þvi, að skr&r þessar gefa gjaldheimtumönnum ýmsar upp- 
lýsingar, sem geta verið þeim til leiðbeiningar nm innheimtn verðtollsins. 8. gr. 
vörntollslaganna er þvi tekin hér npp, en með allmiklnm breytingnm, sem ekki 
er ástæða til að ræða frekar.

Um 16. gr.
Þessi gr. er mjög í samræmi við 8. gr. vörutollslaganna, en 3. málsgr. 

er þó ný, en hún virðist svo sjálfsögð, að nm hana þarf tæpast að ræða.

Um 17. gr.
Hún svarar til 10. gr. vörutollslaganna, og ern skýringar óþarfar.

Um 18. gr.
Til hliðsjónar við samning þessarar gr. hefir 11. gr. vörutollslaganna 

verið höfð, en ákvæði þessarar gr. ern svo skýr, að tæpast þarf að útlista 
hana n&nar.

Um 19. gr.
Hún er í samræmi við innihald 12. gr. vörntollslaganna.

Um 20. gr.
Er að efni til eins og 13. gr. vörntollslaganna, þó með þeirri breytingu, 

sem leiðir af hinni nýjn málsgr. i 16. gr.

Um 21. gr.
Það þykir sjálfsagt, að allar sektir eftir lögnm þessnm renni í ríkissjóð.

Um 22. gr.
Hér ern talin lög þan, sem ætlazt er til, að falli úr gildi, ef frv. þetta 

verðnr að lögnm.

Um 23. gr.
Þarfnast engra skýringa.

Frv. þetta með aths. er óbreytt eins og það var afgreitt til ríkisstjórnar- 
innar af milliþinganefndinni i tolla- og skattamálnm. í athugasemdunnm er gerð 
grein fyrir mismunandi afstöðu hinna einstökn nefndarmanna, er væntanlega 
kemnr þó skýrar fram við nmræðnr i þinginn. Frv. er flutt eftir beiðni fjár- 
málaráðherra.


