
sþ. 700. Nefndarálit [39. mál]
um till. til þál. um afnám sérréttinda í áfengis- og tóbakskaupum.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Fjárveitinganefnd tók tillögu þessa til umræðu á tveimur nefndarfundum, en
gat ekki orðið sammála um afgreiðslu hennar. Leggur meiri hluti nefndarinnar, þeir
Pétur Ottesen, Ásmundur Sigurðsson, Karl Kristjánsson, Halldór Ásgrímsson, Helgi
Jónasson, Jónas Rafnar, Ingólfur Jónsson og Hannibal Valdimarsson, til, að tillagan
verði samþykkt óbreytt, en minni hlutinn, Gísli Jónsson, er andvígur tillögunni og
mun gera grein fyrir afstöðu sinni í sérstöku, nefndaráliti.

Í byrjun janúarmánaðar ritaði fjárveitinganefnd forstjóra Áfengisverzlunar rík-
isins b~éf og spurðist fyrir um, fyrir hve háar upphæðir Áfengisverzlun ríkisins hefði
selt áfengi með lækkuðu verði árin 1947og 1948.Einnig var um það spurt í bréfi
nefndarinnar, hversu mikið áfengismagn þetta mundi hafa kostað með venjulegu
útsöluverði verzlunarinnar.

Seinna voru Áfengisverzluninni send tilmæli um að gefa upplýsingar um ofan-
nefnd atriði, miðað við allan þann tíma, sem Áfengisverzlunin hefur starfað.

Í byrjun marzmánaðar barst nefndinni svar frá forstjóra Áfengisverzlunar rík-
isins, og segir þar, að allt frá stofnun Áfengisverzlunarinnar í ársbyrjun 1923 hafi
ávallt "meira og minna af áfengi verið selt með lækkuðu verði," en þótt frumnótur
og önnur gögn séu enn þá til, þá séu þau svo óaögengileg, að kalla megi óframkvæm-
anlegt að gefa upplýsingar um þetta fyrir allan tímann.

Enn fremur segir svo orðrétt um þetta í bréfi forstjórans:
"Loks veldur það erfiðleikum að gera yður tæmandi skýrslur, að fyrir kom, að

einstöku aðilar, sem hlunnindanna nutu, komu hér í eigin persónu og staðgreiddu
þá úttekt sína. Og var það ekki fyrr en "sérréttindi" þessi tóku að vekja umtal, að
vér gættum þess að færa í viðskiptareikningana alla úttekt hvers um sig.

Viljum vér, eins og á stendur, gefa yður að þessu sinni eftirfarandi upplýsingar:
Áfengi selt með innkaupsverði, öðrum en erlendum sendisveitum:

1947 kr. 94717.00. Þar af til skipa í millilandasiglingum kr. 12631.00
1948 - 60287.00 - og flugvéla 3610.00
1949 - 84409.00 25166.00



Sakir tíðra breytinga á útsöluverði er erfitt að segja nákvæmlega um útsölu-
verðið. En láta mun nærri, að sex- til sjöfalda megi nettóverðið 1947, en átt- til ni-
falda það 1949."

Samkvæmt þessum upplýsingum forstjóra Afengisverzlunar ríkisins, herra Guð-
brands Magnússonar, er þá ljóst, að á árinu 1947 hefði útsöluverð þeirra víntanga.
sem seld voru öðrum en erlendum sendisveitum á innkaupsverði, a. m. k. numið
663 þús. kr. A árinu 1948 hefur það numið 442 þús. kr. að útsöluverði og 759 þús. kr.
árið 1949.

A þessum þremur árum hefði .Jrlunnindabrennivínið" sem sé numið einni milljón,
átta hundruð sextíu og fjórum þúsundum króna með útsöluverði Áfengisverzlunar
ríkisins. Frá þessari upphæð er þó rétt að draga um þrjú hundruð og fjörutíu þúsund
krónur, vegna vínfanga til skipa og flugvéla í millilandasiglingum, en samt er eftir ein
millj. og fimm hundruð þúsund krónur, er vínföng þau, sem seld hafa verið forsetum
Alþingis og öðrum sérréttindamönnum Áfengisverzlunarinnar á innkaupsverði, hefðu
skilað í kassa fyrirtækisins, ef þau hefðu verið seld með venjulegu útsöluverði, eins
og meiri hluti fjárveitinganefndar telur sjálfsagt, að gert hefði verið. Af þessari upp-
hæð hafa hlunnindamennirnir greitt tæpar tvö hundruð þúsund krónur, og verður
það þannig ein milljón og þrjú hundruð þúsund kr., sem ýmsum tignarmönnum
landsins hefur verið eftirgefið á seinustu þremur árum af áfengisviðskiptum þeirra
við vínverzlun ríkisins.

Einnig hafði nefndin ritað Tóbakseinkasölu ríkisins bréf og spurzt fyrir um
sams konar atriði og Áfengisverzlullin var spurð um fyrir sitt leyti.

Svo hljóðandi upplýsingar bárust:
,,1. Það, sem selt hefur verið fyrir á árunum 1947 og 1948, nemur kr. 11501.13 á

árinu 1947 og kr. 12023.85 á árinu 1948.
2. Útsöluverð þessarar vöru hefði verið á úttekt ársins 1947 kr. 64055.45 og

1948 kr. 69518.20."
Venjulegt útsöluverð hlunnindatóbaksins nemur þannig 133573.65 krónum, og

kostar þetta þá ríkissjóð 110 þús. kr. á tveimur árum, að því frádregnu, sem hlunn-
indamennirnar hafa sjálfir greitt.

Öll slík sérréttindi telur meiri hluti fjárveitinganefndar óþörf og óviðeigandi
og vill láta taka fyrir þau með öllu.

Nefndin hefur ávallt talið mjög óviðeígandí, að umrædd hlunnindi í áfengis-
og tóbakskaupum voru upphaflega tekin upp án allra heimilda Alþingis. Þess vegna
hefði verið viðkunnanlegast, að það stórmenni, sem þeirra hefur notið, hefði afsalað
sér þeim án fyrirmæla frá þinginu. En þar sem það hefur ekki gerzt, leggur meiri
hluti fjárveitinganefndar til, að tillagan verði samþykkt óbreytt og öll sérréttindi
í áfengis- og tóbakskaupum niður felld.

Alþingi, 9. maí 1950.
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