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Frú minni hJ. fjárhagsnefndar.

l~g er ósammúln hv. meðnefndarmönnumminum um afgreiðslu þessa máls.
Með þessu frv. er lagt til, að tekin verði upp ný aðferð við skattálagningu, sem

ég tel, að sé með öllu óverjandi, Hingað til hefur það verið venja að miða skatta til
ríkissjóðs aðallega við tekjur og eignir þeirra, er skattana eiga að borga, en hér er
vikið frá þeirri reglu. Við ákvörðun þessa skatts er, samkvæmt f'rv., ekkert farið
eftir rekstrarafkomu eða efnahag skattgreiðenda, heldur eingöngu eftir upphæðum
viðskipta, og er enginn greinarmunur gerður á því, hvort verzlað er með lífsnauð-
synjar eða óþarfan varning. Getur ekki hjá því farið, ef skattur þessi verður i lög
tekinn, að hann leggist m. a. á fyrirtæki, sem mjög lítinn eða jafnvel engan nettó-
ágóða hafa af rekstri sínum. Með slíkum aðförum er þeim fyrirtækjum refsað, sem
kosta kapps um að útvega viðskiptamönnum sínum nauðsynjavörur með sem minnst-
IIm kostnaði og sýna þannig öðrum fremur þjóðhollustu í störfum.

Flutningsmenn þessa máls og formælendur halda því fram, að skattur þessi legg-
ist eingöngu á verzlunar- og iðnaðarfyr irtækt, sem skattskyld eru samkv. frv., en
ekki á viðskiptamenn þeirra, og er í því sambandi vitnað til 7. gr. frv., þar sem segir,
að óheimilt sé að telja skattinn Í kostnaðarverði vöru eða taka á annan bátt tillit
til hans við verðákvörðun. En þrátt fyrir þetta ákvæði mun skatturinn að verulegu
leyti verða borgaður beint eða óheint af notendum þeirrar vöru, sem hann er á lagður.
Fram hjá I)YÍ verður ekki k omizt. Þannig verða t. d. allir félagsmenn kaupfélaganna
;lð borga skattinn, þar sem hann verður til þess að minnka þann tekjuafgang, sem
félögin skila til félagsmanna, og kemur skatturinn þannig fram sem verðhækkun á

þeim vörum, el' þeir þurf'a að kaupa.
því hefur verið haldið fram af ríkisstjórninni og stuðningsmönnum hennar, að

skatt þennan eigi aðeins að taka í eitt ár, en framlenging hans komi ekki til mála.
Mér sýnist þó hæpið, að stjórnin eigi auðvelt með að standa við þetta fyrirheit, þvi
að tekjuþörf ríkissjóðs mun sízt verða minni á næsta ári, ef haldið verður þeirri
stefnu í fjármálum, sem ríkisstjórnin og stuðningsflokkar hennar fylgja nú.

Ég legg til, uð frv. þetta verði fellt.

Alþingi, 22. febr. 1945.

Skúli Guðmundsson.


