
Hd. 173. FrnniTarp

til laga um einkasðla rikisins i  tóbaki.

Flutningsm.: Haraldnr Gnðmnndsson og Halldór Stefinsson.

1. gr.
F r i 1. jan. 1931 m i enginn nema rikisstjórnin flytja hingað fri ótlönd- 

qm neina tegund af tóbaki, hvort sem það er unnið eða óunnið og til hvers 
sem það er ætiað.



Lðg þessi taka eigi til skipa, sem koma i landhelgi og hafa innanborðs 
tóbak, ef tóbaksbirgðir ern eigi að iliti tollstjóra meiri en svo, að hæfilegnr forði 
sé handa skipverjnm og farþegnm. Ef birgðirnar teljast meiri, fer nm það, sem 
nmfram er, eftir 13. gr. Þegar sérstakar istæðnr m sla með, getnr ráðherra látið 
sektir falla niðnr, og er heimilt að greiða verð fyrir tóbakið, ef setla má, að til- 
stlnnin hafi eigi verið að flytja það i land.

2. gr.
Tðbak það, sem ríkisstjórnin flytnr inn samkv. 1. gr„ selnr hún kanp- 

félögnm, öðrnm verzlnnarfélögnm eða kanpmönnnm, en eigi öðrnm. (Jm tóbaks- 
sðlnna setnr rikisstjórain nánari reglnr. '

3. gr.
■ Það fé, sem þarf til verzlnnarrekstrar þess, er rsðir nm i 1. og 2. gr„ 

leggnr rikissjóðnr fram, og er rikisstjórninni heimilt að taka það að láni.

♦. gr.
Nafn verzlnnarinnar skal vera sTóbakseinkasala rikisinsc.

5. gr.
Rikisstjórnin annast rekstnr tóbakseinkvsölnnnar, skipar foratöðnmann og 

tvo endnrskoðeadnr og setnr þeim erindisbréf. ’

6. gr.
Rikisstjórnin ákveðnr i reglngerð, hvernig fara sknli með tóbaksbirgðir 

þ»r, sem ’ fyrir hendi knnna að vera i landinn 1. jaoúar 1931, og hvort gjald 
skpH greitt af þeim f rikissjóð. Eftir L sept. 1930 skal rikisatjórninni vera heimilt 
að banna allan innflntning tóbaks, nema sérstakt leyfi hennar komi til.

7. gr.
Heimilt skal rikisstjórninni að ákveða i reglngerð, að fyrirmsli laga 16. 

nóv. 1907 nm tolfvörngeymsln og tollgreiðslnfrest sknli að þvi er allskonar tóbak 
snertir falla úr gildi frá 1. sepL 1930, og getnr iikisstjórnin þá kraffzt tafarlansrar 
greiðsln á öllnm ógTeiddnm tolli af tóbaki, er þá kann að vera i toligeymsln.

8. gr.
Tóbakseinkasalan skal leggja frá 10 til 75 af hnndraði á tóbak, eftir þvi 

sem henta þykir fyrir hverja tegnnd. Álagning þessa skal miða við verð vörunnar 
kominnar i hús hér á landi, án tolls. Tóbak til sanðfjárbaðana selst án hagnaðar.

9. gr.
Tóbakseinkasalan skal greiða hinn lögákveðna tóbakstoll þar, sem tóbakið 

er fyrat flntt í land, á þann kátt og á þeim tima, sem tolllög m sla fyrir. En 
behnilt skal þó ríkisstjóraiimi að ákveða i peglogerð, að reikningir tollstjóra á



hveijiun stafi sknli greiðast beint i rikissjóð og að greiðslnrnar megi lara fram 
i  ákveðnnm timnm, t. d. mánaðarlega eða árs(jórðnngslega.

10. gr.
Ágóði sá, sem verðnr af rekstri tóbakseinkasölnnnar, greiðist i ríkissjófl og 

telst með tekjnm hans. Rikisstjórnin setnr nánari reglnr nm reikningsskil. 1 þeim 
reglnm skal ikveða, afl árlega leggist nokknr hlnti ágóflans i veltofjir- ag varaajófl.

11. gr.
Tóbakseinkasalan skal jafnan hafa nokknrn forfla af tóbaki fyrirliggjandi 

i Reykjavik. Kostnafl af sendingn tóbaksins inaanlands greifli viðeki|)tamenn. 
Pantað ióbak getnr tóbakseinkasalan látið senda beint fr i útlöndnm til þeirra staða 
hér i  landi, sem óskað er, og miðast álagning þá við verfiið á höfn ikvörð- 
nnarstaðar.

12. gr.
Rikisstjórnin ákveðnr h&marksverð tóbaks i smásöln.

13. gr.
Umbúðir allra tóbakstegnnda, sem tóbakseinkasalan flytnr inn, aonara 

en tóbaks til sanðfjárlækninga, sknln vera merktar mefl ilímdnm miflnm, er & 
sé letrað »Tóbakseinkasala rikisinsc,

14. gr.
Brot gegn lögnm þessnm varfla sektnm, allt frá 50 til 20000 kr., ef eigi 

liggnr þyngri refsing við eftir öflrum lögnm. Ánk þess skal tóbak, sem inn er 
flntt I heimildarleysi, gert npptækt og afhendist tóbakseinkasölnnni til ráðstöf- 
tmar. Andvirðið telstm cðal tekna hennar og rennnr i ríkissjóð.

15. gr.
Mefl mái út af hrotnm gegn lögnm þesanm akal fara sem almenn 

lögcegfnmál.

G r e i n a r g e r ð .

Hinn 13. nóv. s. I. afgreiddi milliþinganefndin i tolla- og skattamúlum 
frv. þetta til rfkisstjórnarinnar með svohljóflandi bréfi:

MlLLlPrNGANEPND I 
TOLLA- OG SKÁTTAMÁLUM.

Reykjavík, 13. nóv. 1929.

Á fnndi nefndarinnar i gær var samþykkt með 2 atkv. gegn 1 (M. G.) 
að leggja til vifl rikisstjórnina, að upp verfli tekin þegar á ræsta Alþingi einka- 
sala á tóbaki á likum grnndvelli og gert var ráfl fyrir i frv. þvi nm einkasöln & 
tóbaki, sem fram var borið á siðasta Alþingi (sjá þskj. 198).



Meiri hluti neíadarianar litnr avo á, að rétt sé að rikið noti þenna tekja* 
stoín, sbr. viðtal ijánnftlariðherra við nefndina, og gerir rið  fyrir að óhætt sé að 
iætla tekjnr af einkasölnnni fallar 200000 kr. & ári, þegar frft liðar.

Jafnframt vill meiri hlati nefndarinnar beina því til ráðaneytisins, að 
taka til athagnnar, hvort eigi sé ráðlegt að sameina þær einkasölar, sem nú era 
og app kanna að verða teknar, og þá verzlun og efniskaap, er rikið og rikis- 
stofnanir nú hafa, nndir eina sameiginlega yfirstjórn og setja ein heildarlög nm 
Iðndsverzlan. Telar meiri hlatinn, að með þvi megi spara allvernlega npphæð af 
rekstarskostnaði þeirra fyrirtækja, sem og að ná megi hagfelldari efniskaapam 
fyrir rikið og rikisstofnanirnar.

Með tilliti til þessa hefir meiri hlatinn ekki samið sérstaka greinargerð 
fyrir fromvarp nm tóbakseinkasöln, en lætnr nægja að visa til greinargerðarinnar, 
sem fylgdi fyrrnefnda frv. i fyrra, enda hafa enn ekki verið birtar skýrslnr um 
tóbaksinnflatninginn 1928 og það sem af er þessu ári, en applýsingar nm það 
teljam vér víst, að ráðaneytið hafi.

Við leyfnm okkur að óska sem fyrst svars ráðnneytisins viðvikjandi þvi, 
hvort það vill flytja framangreint frnmvarp nm tóbakseinkasöla og frv. til heildar- 
laga am landsverzlan, þar eð við gernm ráð fyrir að flytja sem meiri hlnti 
nefndarinnar frnmvarp nm tóbakseinkasöln, ef stjórnin eigi ber þafl fram.

T il. fjármálaráðnneytisins, Reykjavik.

Fjármálaráðb. hefir nýlega tjáð okknr, afl frv. myndi ekki verða lagt fyrir 
þingið að þessn sinni að tilstnðlnn rikisstjórnarinnar. Er sú ástæða til þess, að 
við flytjum frv.

Um ástæður fyrir frv. visnm við að mestn leyti til ástæflna þeirra, er 
bornar vora fram í greinargerð með frv. i  siðasta þingi (þskj. 198). Að öflrn 
leyti vlsnm við til forsögu málsins og til þeirrar reynslu, sem fengin er fyrir þvi, 
að einkasala á tóbaki getar gefifl rlkissjóði állriflegar tekjar án þess að kanp- 
endnm sé iþyngt i verðlagi. Teljam við ekki forsvaranlegt afl slá hendi á móti 
sliknm tekjnm i rikissjóð, jafnmiklar sem tekjúþarfir hans ern og jafnþnngt og 
lagzt er i  gjaldþol landsmanna almennt nm framlög til opinberra þarfa.

Samkv. innfintningsskýrslnm þeim, og vitneskjn, sem yngri ern en þær, 
er á var byggt i greinargerð frv. á siðasta þingi, hefir innfiatningarinn á tóbaki 
1928 orflið meiri en þar var áætlafl, og mnn hafa orðið enn meiri næstliflið ár. 
Mnn þvi örnggt, að vænta megi brátt 200 þús. króna tekna af tóbakseinkasölu og 
vaxandi tekna með vaxandi innflntningi tóbaks, er fram liða stnndir. .


