
Ed. 302. Nefndarálit [135. mál]
um frv. til 1. um orkujöfnunargjald.

Frá 3. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.

Nefndin hefur haft nauman tíma til að fjalla um þetta frv. Æskilegt hefði verið
að fá umsagnir fleiri aðila, svo sem Verkamannasambands Íslands og Stéttarsam-
bands bænda. Fyrir liggur að bæði Alþýðusamband Íslands og Bandalag starfsmanna
ríkis og bæja hafa sent frá sér umsagnir um frumvarpið, sem eru mjög neikvæðar.
Bent er á í umsögnum þessara Iaunþegasamtaka, að þessa hækkun söluskattsins beri
að skoða í tengslum við þær skattahækkanir. sem þegar hafa verið ákveðnar eða ríkis-
stjórnin hefur lýst yfir að hún hyggi á. Þá er og bent á, að þessi skattahækkun sé
síst til þess fallin að greiða fyrir kjarasamningum, og henni harðlega mótmælt.
Undir þetta skal tekið.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að söluskattur hækki um 172% og verði 2372%. Er
þá söluskattur hér orðinn með því alhæsta sem nokkurs staðar þekkist, að því
er best er vitað. Flest lönd hafa nú tekið upp virðisaukaskatt. ÞÓ er Finnland enn
með söluskatt í sama formi og hér. Söluskattur í Finnlandi er 16.28%. Til saman-
burðar skal nefnt, að virðisaukaskattur í Danmörku er 20.25%, í Noregi 20% og í
Svíþjóð 20.63%. Sé litið til annarra landa í Vestur-Evrópu er virðisaukaskattur í
Írlandi 20%, í Hollandi 18%, í Austurríki 18%, í Vestur-Þýskalandi 13%, í Bretlandi
15% og í Belgíu 16%. Ljóst er af þessu, að söluskattur hér er verulega hærri en
annars staðar þekkist. Oft hefur verið á það bent, að ekki muni allur söluskatturinn
til skila koma. Líklegt er að þessi hækkun söluskattsins, sem gerir það að verkum
að hann verður nær fjórðungur verðs þeirrar vöru og þjónustu sem hann er lagður
á, muni leiða til þess að skatturinn innheimtist heldur lakar en áður.

Hluta þeirra tekna, sem þessi söluskattshækkun á að skila, er ætlað að renna til
greiðslu olíustyrks til jöfnunar á upphitunarkostnaði. Ekki er deilt um nauðsyn eða
réttmæti þess að létta byrðar þeirra, sem verða að búa við það að þurfa að kynda
hús sín með olíu sem hækkar í verði frá mánuði til mánaðar. Hins vegar er um það
deilt, hvernig afla skuli tekna til að mæta þeim útgjöldum, sem jöfnun hitakostn-
aðarins óhjákvæmilega hefur í för með sér. Í því fjárlagafrumvarpi, sem hæstv.
fjmrh. þáv., Tómas Árnason, lagði fram s.Lhaust, var gert ráð fyrir 2.3 milljörðum
kr. til jöfnunar hitakostnaðar. Sama upphæð var í frv. til fjárlaga, sem Sighvatur
Björgvinsson fjármálaráðherra lagði fram nokkru síðar. Þegar núv. ríkisstj. lagði
fram fjárlagafrumvarp sitt var þar engin upphæð ætluð til að greiða kostnað við
jöfnun hitakostnaðar. því fé, sem áður var til þess ætlað, hafði verið varið til annarra
hluta.

Við afgreiðslu fjárlaga, bæði við 2. og 3. umræðu, voru lagðar fram af hálfu
Alþýðuflokksins ítarlegar tillögur um það, að verja skyldi 4 milljörðum kr. til jöfn-
unar hitakostnaðar. en jafnframt dregið úr útgjöldum á öðrum sviðum, þannig að
unnt væri að létta byrðar þeirra, sem búa við olíu upphitun, án þess að til nýrrar
skattlagningar kæmi. Stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar felldu allar tillögur Alþýðu-
flokksins, sem gengu í þessa átt.

Það er skoðun Alþýðuflokksins, að unnt sé að inna þessar greiðslur af hendi með
því að draga úr útgjöldum á ýmsum sviðum, eins og bent var á við afgreiðslu
fjárlaga. það er skoðun Alþýðuflokksins, að ekki eigi að notfæra sér neyðarástand
þeirra, sem eru svo illa í sveit settir að verða að kynda hús sín með olíu, til að efna
til nýrrar skattheimtu sem að hluta til skal varið til þessa vissulega þarflega
verkefnis, en að hluta til verður almenn tekjuöflun fyrir ríkissjóð. Þess vegna leggur
Alþýðuflokkurinll til að þetta frv. verði fellt, en fjár til jöfnunar kyndikostnaðar
verði aflað innan ramma fjárlaganna, enda sýnist nú skattheimta ríkisstjórnarinnar
stefna í tann farveg, að slíkt ætti að verða næsta auðvelt.

Alþingi, 10. apríl 1980.

Eiður Guðnason.


