
14 1S9. BwyflnftrtilUfiir

Tið frv. til laga nm verðtoll (þakj. 66).

Flutningam: Haraldnr Guðmnndaaon.

1. Við 7. grein:
í atað a l1/* */•« komi: 1 •/•*

2. Við 8. grein:
Greinin falli bnrt.

3. Við 9. grein:
a. Greinin verði 8. grein.
b. C-liður og D-Uður falli burt.

4. Greinatala frv. breytist samkv. þeaau.

G r e i n á r g e r ð .

Samkvxmt athugaaemdnm flutningsmanna er avo til aetlazt, að verðtollur 
sá, er frv. gerir rið  fyrir, komi i stað vðrutolls og verðtolls samkv. gildandi 
Iögum. Þessir tollar bfiðir eru fistlaðir 2850 þús. kr. i fjfirlögum yfirstandandi 
fira, og mnn sú fiætiun miðnð við svipaðan innflntning og flutningsmenn gera 
rfið fyrir i útreikningum sinnm. En i athugasemdnm þeirra með frv. er gert rfið 
fyrix, að verðtoUurinn aamkv. þvi nemi 3030 þús. krónam, og virðist sú fisetlun 
fremor varleg.

Samkv. frv., ef að lðgum verður, mundu þvi tollarnir hækka um 180 
þús. krónur frfi þvi, sem nú er fiætlað i fjfiriögum.

Það er fin efá hagtelldara og nær sanni að leggja á einn verðtoll en að 
leggja bæði verðtoll og vðrutoll A sðmn vörur. En hitt er fjarri allri sanngirni 
og bagsýni, að aukg enn 180 þús. kr. fi tollabyrði almennings. AUsheijarverð- 
toUurinn samkv. 7. gr., I 1/* °/», verðnr að teljast allt of hfitt skattgjald & nanðsynjar 
almennings og vörur til framleiðslu til sjfivar og sveita. En þar sem ekki er lik- 
legt, að aðflutningsgjald af nanðsynjavörum ffiist afnumið með ðllu, meðan út- 
flutningsgjald er tekið af afurðunnm, er í brtt. aðeins lagt tí.1, að allsherjarverð- 
tollurinn, eða aðflutningsgjaldið sé fikveðið hið sama og sfi hlnti útflutnings- 
gjaidsins, 1°/«, sem rikissjóður fær til sinna þarfa og eigi er rfiðstafað með sér- 
stökum lögum. , Nemar þfi allsherjarverðtollnrinn nm 520 þús. kr„ og er það 
hér um bU sama npphnð og ef vðrntollnrinn hefði verið lækkaðnr nm */* hluta.

Ennþfi Qnr aanni en allsherjarVerðtollurinn er þó hitt, að ætia að anka



við hann 5°/» eða 10 °/» i ofanálag, þegar nm nanðsynjar og framleiðslnvörnr er 
að ræða. En langflestar af vörnm þeim, sem taldar ern i C-lið 9. gr. og ætlazt 
er til að 10 */' viðbótarverðtollnr hvíli á, ern nanðsynjar, sem ómögnlegt er án 
að véra, svo sem: óbrotinn fatnaðnr og vefnaðarvörnr, niðnrsoðin mjólk, smjör- 
liki, kartöflnr, skófatnaðnr, algengar hreinlætisvörur o. fl. o. fl. Og vörnr þær, 
sem falla nndir D-lið sömn greinar, ern svo að segja nndantekningarlanst nanð- 
synja- og framleiðsluvörur, t. d. kol og salt.

Nokkrar vörur eru og taldar i A- og B-flokknm, svo sem: egg, algeng 
búsáhöld og mataráhöld úr leir, gleri og alnmininm, reiðhjól o. fl., sem fnllnóg 
virðist að leggja á allsherjarverðtollinn. Aftnr á móti ern fáeinar vörntegnndir í 
C- og D-flokknm, t. d. skotvopn, skotfæri o. fl., sem nær sanni væri að leggja 
viðbótartoll á.

En þar sem telja má vist, að nefnd sú, er fær frv. til meðferðar, geri 
ýmsar tillögur til breytinga á flokkun vörutegundanna, þykir ekki ástæða til að 
bera fram breytingartillögnr nm slík smærri atriði að sinni.

Aðalatriðið er það, að langflestar vörutegnndir i C.- og D-flokknm ern 
fnlltollaðar með l'/o allsherjarverðtolli. Er þvi lagt til, að enginn viðbótarverð- 
tollnr sé greiddur af þessnm vörnflokknm.

Samkv. áætlnn flm. er gert ráð fyrir, að viðbótarverðtollnriun af þess- 
um 2 vörnflokknm nemi 1350 þús. kr. Lækkar þvi verðtollurinn, ef brtt. verða 
samþykktar, frá þvi, sem áætlað er i frv., um þessa npphæð og að anki um 260 
þús. kr„ sem allsherjarverðtollnrinn lækkar um. Nema lækkanir þessar samtals 
1610 þús. kr., og er þá eftir samkv. áætlnn flntningsmanna kr. 1420 þús.

Vantar þá nm 1430 þús. kr. á, að verðtollnrinn nemi sömn upphæð og 
vörntollnrinn og verðtollnrinn eru áætlaðir samtals i Qárlögum þessa árs.

1 frv. til laga nm tekjnskatt og eignarskatt á þskj. 137 er gert ráð fyrir, 
að þessi skattnr hækki nm 850 þús. kr. Og bráðlega mnn verða lagt fyrir AI- 
þingi frv. til Iaga nm fasteignaskatt, þar sem lagt er til, að hann bækki nm ca. 
600 þús. kr. Nema þessir tekjuankar, ef nefnd frv. verða samþykkt, nm 1450 
þús. kr., eða 20 þús. kr. meira en tekjnmissir rikissjóðs vegna samþykktar breyt- 
ingartillagnanna. Ætti ekki að orka tvímælis, hvort réttlátara er gagnvart almenn- 
ingi og bagfelldara fyrir þjóðarheildina : að tolla freklega nanðsynjar og fram- 
leiðslnvörnr og anka með því dýrtið og atvinnuerfiðleika i landinu, eða að taka 
skatt af arði og eignnm og verðhækkun lands og lóða.

Með yfirlitsskýrsln nm tollabreytingar á nokkrnm vörntegundum má gefa 
uokkra hngmynd um, hver breyting yrði á tollunnm, ef frv. yrði að lögnm ó- 
breytt eða með þeim breytingnm, er i till. felast.

Eftirfarandi skýrsla sýnir aðflntningsgjald af nokkrnm vörntegundum 
í eitt ár:

1) samkv. núverandi verðtolli og vörutolli,
2) samkv. frv. á þskj. 66, ef það er samþykkt óbreytt, og
3) samkv. frv. breyttu eins og gert er ráð fyrir i breytingartillögunum. 

Ennfremur sýnir skýrslan, hversn mikið tollurinn lækkar afhverri þess- 
ara vörutegunda, ef breytingartillögurnar eru samþykktar.



4) miðað við gildandi TÖrntoll og verðtoll.
5) miðað við, að frv. yrði að lögnm óbreytt.
Innflntningnrinn er talinn samkv. verzlnnarskýrslnm fyrir árifl 1927, en 

ekki tekifl tillit til farmgjalda vifl útreikning verðtollsins, enda var innflntningnr 
4—5 milljónnm nndir meðallagi þetta ir , afl eins 53 milljónir kr.

Tollnr Tollalækkun skv. brtt.

Samkv. Frá frv.
Samkv. frv. HStef Samkv. Frá gild. HStef og

gild. lögQm og MG brtt lögnm MGóbreyttu
1. Salt.................... 65 400 136 200 21 000 44 400 115 200
2. K ol............. ... 265 200 296 600 45 600 219 600 251 000
3. Mjólk (niflnrs.) 17 000 37 300 3 000 14 000 34 300
4. Egg (ný) ......... 22 900 27 900 1300 21 600 26 600
5. Jarflepli ......... 12 600 47 800 4 200 8 400 43 600
6. Smjörliki .........
7. Hreinlætisvörur

7 500 20 900 1800 5 700 19 100

(nokkrar).........
8. Tilbúinn fatnafl-

27 600 18 400 1600 26 000 16 800

nr (óbrotinn)... 
9. Vefnaflarvörnr

396 800 285 800 24 800 372 000 261 000

(nll og bómnll) 
10. S k ó f a tn a ð n r

273 000 224 000 19 500 253 500 204 500

(leflnr, gúmmí) 53 400 178 600 15 600 37 800 163 000
Samtals kr. 1 141 400 1 273 500 138 400 1 003 000 1 135 100

Skýrsla þessi sýnir Ijóslega, að tollabreytingar þær, er af samþykkt frv. 
óbreytts myndn leiða, ern mjög af handahófi, t. d. hækkar þá salttollnrinn nm 
yfir 100*/*, kolatollnrinn nm 12%, skófatnaflartollnrinn nm yfir 200% og tollnr af 
niflnrsoflinni mjólk, eggjnm, kartöflnm og smjörlíki nm ca. 125°/« til nppjafnaðar.

Verfli hinsvegar breytingartillögnrnar samþykktar, er tollaálagningin færfl 
til samræmis: allar nanðsynja- og framleiflslnvörnr felldar nndir sama skatt. 
Lækknn tolls á kolnm og salti myndi nema, nriflað við árifl 1927, nm 264 þús. 
kr. og lækknn fatnaflar- og vefnaflarvörntolls nm 625 þús. kr. Og alls myndn 
tollalækkanirnar á þessnm 10 vörntegnndnm nema yfir 1 milljón kr. í lökn mefl- 
alári, og enn meirn þegar innflntningnr er mikill.

En verfli frv. samþykkt óbreytt, hœkka tollarnir á þessnm 10 vörnteg- 
andnm nm 130—140 þús. kr., efla nm ca. 12% til uppjafnaðar.

l


