
Nd. 82'1. Framhaldsnefndarálit [10. mál]
um frv. til l. um framlenging á gildi III. kafla laga nr. 100/1948, um dýrtíðarráð-
stafanir vegna atvinnuveganna.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Framhaldsálit þetta er gefið út til birtingar LÍ fylgiskjali.

Alþingi, 11. des. 1950.

Ásg. Ásgeirsson.
Fylgiskjal.

Reykjavik, 5. desember 1950.

Til Alþingis, Reykjavík.

Vér undirrituð samtök bifreiðaeigenda í Reykjavík leyfum oss hér með að fara
þess á leit við hið háa Alþingi, að það felli úr gildi ákvæði þau í lögum um dýr-
tíðarráðstafanir frá 1948, sem mæla svo fyrir, að 20% skuli greiða af matsverði
þeirra bifreiða, sem seldar eru innanlands. Ákvæði þessi hafa verið framlengd oftar
en einu sinni, en síðasta framlengingin á að falla úr gildi um næstu áramót. Ástæður
fyrir þessari ósk vorri eru þær, er nú skal greina: Þegar þessi lagaákvæði voru
sett, þá var ástandið þannig í þessum málum, að bifreiðar voru seldar hér við óeðli-
lega háu verði, þannig að gamlir vagnar gengu kaupum og sölum it tvöföldu til
þreföldu verði nýrra bifreiða og sá, sem fékk innflutningsleyfi fyrir nýrri amerískri
bifreið, gat talið það sér til tekna allt að IU'. 50000.00.

Meðan þetta ástand rikti litum vér svo á, að rétt gæti talizt, að slík verzlun væri
skattlögð, og létum því málið kyrrt liggja. En nú er öldin önnur.

Með bréfi þessu fylgja tveir verðlagsreikningar (fylgiskjal nr. 1 og 2) yfir tvær
innfluttar bifreiðar af sömu gerð. Fylgiskjal nr. 1 ber með sér, að vagn, sem var
fluttur inn í landið þann 2% 1948, sama ár og lögin um 20% skattinn voru sett,
kostaði kr. 28409.00. Af þeirri fjárhæð var hlutur ríkisins kr. 9872.15. Fylgiskjal
nr. 2 sýnir hins vegar stórfelldar breytingar á verðlagi bifreiða frá árinu 1948. Þar
ræðir um vagn, sem er fluttur tillandsins þann 10. júlí 1950. Þessi vagn, sem er sömu
tegundar og sá fyrrnefndi, kostar nú 85686.36, og er hlutur rfkisins þar af kr.
39063.57.

Ef þessi vagn væri seldur á kostnaðarverði, her samkvæmt núgildandi laga-
ákvæðum að greiða nýjan skatt til ríkisins, sem nemur kr. 17000.00, þannig að hlutur
rikisins yrði af þessum vagni við fyrstu sölu alls kr. 5606:3.57, en hið svokallaða
rétta verð vagnsins væri þá komið yfir kr. 102000.00, ún þess að seljandinn hafi
haft eins eyris hagnað af viðskiptunum.

Verð notaðra bifreiða er nú aðeins hluti af nýrra bifreiða verði og fel' eftir
ástandi þeirra. Það er þvi augljóst, að svartur markaður og stór gróði af bílasölu er
ekki lengur fyrir hendi.

Auk þess er kostur þeirra, sein Iif'ihruuð hafa af akstri bifreiða, stórlega lakari
nú en áður var, vegna stór hækkaðra útgjalda við starfið og minnkandi atvinnu, og
hvað einkabifreiðar snertir, þá er tilkostnaður við þær að sama skapi húr, en þær
eru í langflestum tilfellum nátengdar daglegum störfum eigendanna, hæði í sveit
og við sjó.

Þar sem nefndur 20% skattur er afar þungbær, hefur skapazt það ástand, að í
landinu eru nú í notkun mörg hundruð bifreiðar, sem seldar hafa verið, en ekki
uniskráðar á nöfn hinna nýju eigenda, og sögur hafa hcyrzt um það, að vagnar
hafi gengið mannsali, án þess að skráning hafa farið fram á þeim, eingöngu til þess
að sniðganga þessa skattgreiðslu. Hér hefur skapazt stórhættulegt ástand, þar sem



mikil áhætta getur fylgt fyrir þann, sem skrásettur er eigandi bifreiðarinnar, ef
slys bæri að höndum. Önnur óþægindi stafa einnig af þessu.

Flóttinn frá þessari skattgreiðslu veldur svo fölsun á skattframtölum manna,
sem ef til vill mundu í fyrsta sinn leita inn á þá braut til þess að létta sér hinar
þungu skattabyrðar.

Auk ofanritaðs er svo bifreiðin, nú þarfasti þjónninn, það eina í landinu af
notuðum munum, sem skaltlagðir eru með beinum skatti í sölu, eftir því sem vél'
bezt vitum.

Byggt á Iramanrituðu er það eindregin ósk vor, að nefndur skattur verði felldur
niður þegar í stað.

í trausti þess, að hið háa Alþingi afgreiði þessi múl í samræmi við málstað vorn.

Virðingarfyllst.

F. h. Bifreiðastjórafélagsins Hreyfill.

Bergsteinn Guðjónsson.

F. h. Vöruhifrciðastjórntélngsins Þróttur.

Guðrn. Kristmundsson.

F. h. Félags sérleyfishafa.

Guðbr. Jörundsson.

F. h. Fólags isleuzkru bifreiðaeigenda.

Aron Guðbrandsson.

H/F HÆSIR
Reykjavík, 2. desember 1950.

Fskj. nr. 1.

VERÐLAGSREIKN INGUH
yfir 1 stk. De Soto, fólksbifreið
Frá Chrysler Corporation,
Með Tröllafossi þann 217 1918.
Farmskrárnr. 253. Afgreiðslum. tHJ:iO.
Innkaup IP. 1570.71 á kr. ().5050 .
Kostnaður í U.S.A. $. 2H.13 .
Flutningsgjald .
Vátrygging .
Cif-verð .
Uppskipun .
Akstur .
\' örutollur .
Verðtollur .
Vörugjald .
Leyfisgjald .
Bankakostnaður .
Gúmmígjald .

kr. 10217.47
1588.07
4073.40
229.28

16108.22
403.40
201.70
147.42

7H18.53
125.95
64.Ha

2;~6.al
535.87

Innkaupsverð Kostnaðarverð kr. 25742.43

Álagning 5 % plús kr. 300.00 kr.
Skattur til tollstjóra .

- Viðtækjaverzl. ríkisins .

1587.12
535.87
123.74



Kr. 27989.16
Söluskattur 1.5% 419.84

Útsala kr. 28409.00
A.L.S.

Hlutur ríkissjóðs af bílverðinu kr. 9872.15.

H/F RÆSIR

VERÐLAGSREIKNINGUR
yfir 1 stk. De Soto, fólksbifreið
Frá Chrysler Corporation,
Skip Tröllafoss. Komudagur 1?1 50. Farmskrá nr. 161.
Innf. nr. 9122. Tollafgr. nr. 9353.

Erlend mynt
Innkaup $ 1789.45
Erlendur kostnaður - 231.64
Flutningsgjald "
Vátrygging "
Cif-verð . .. .. .. . . .. $ 2021.09

Reykjavík, 2. desember 1950.

Fskj. nr. 2.

Fyrir gengisbr.
Kr.

16758.20
2169.31
6308.91

561.04:
25797.46

Eftir gengisbr.
Kr.

29203.82
3780.37
9143.35
931.27

43058.81

Uppskipun .
Akstur '
Vörutollur .
Vörutollsviðauki .
Verðtollur 30% .
Verðtollsviðauki .
Gúmmígjald .
Vörugjald .
Leyfisgjald .

"
403.00
201.50
49.24
98.48

7739.24
5030.50
300.00
144.00
189.28

403.00
201.50
49.24
98.48

12722.84
5725.28
300.00
144.00
329.84

Vextir .
Kostnaðarverð .
Álagning 5 % .

Söluskattur til tollstjóra .
Skattur .

til Viðt.verzI. .

"
"

"
"
"

630.33
40583.03

"

"

"

630.33
63663.32
2029.15
300.00

4046.15
13556.70

410.92"

Söluskattur 2% " 1680.12
85686.36
A.L.S.

Heildarupphæð kr.

Hlutur ríkissjóðs af bílverðinu kr. 39063.57.


