
Nd. 311. Nefndarálit [145. mál]
um frv. til l. um bráðabirgðabreyting nokkurra laga.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin varð ekki sammála um afgreiðslu málsins. Meiri hlutinn, stuðnings-
menn ríkisstjórnarinnar, vill samþykkja frv., en við undirritaðir leggjum til, að
það verði fellt.
Með frv. þessu leggur ríkisstjórnin til, að vörumagnstollur og verðtollur verði

hækkaðir um 25%. Slík hækkun mun sennilega jafngilda um 50 millj. kr. Þá er
lagt til með frv. að hækka innflutningsgjald af benzíni um 20 aura á lítra. en það
nemur væntanlega um 8 millj. kr. Enn er lagt til, að tvöfaldaður verði bifreiðaskatt-
urinn og tollur á gúmmíslöngum í bifreiðar. Sú hækkun mun nema um 10 milj. kr.

Heildarskattahækkun samkv. frv. mun því nema um 68 millj. kr. að minnsta
kosti.

Auk þessarar hækkunar á tekjum ríkissjóðs hefur svo meiri hluti fjárveitinga-
nefndar lagt til samkvæmt ósk ríkisstjórnarinnar, að póst- og símagjöld verði
hækkuð um 5 milljónir og að skattur sá, sem lagður var s.Lhaust á tóbak í því
skyni að verja honum til stuðnings síldarsöltun við Faxaflóa, áætlaður 6.3 millj.
kr., verði nú látinn renna beint í ríkissjóð. Þannig leggur ríkisstjórnin til, að tekjur
ríkissjóðs verði hækkaðar um 79.3 milljónir frá því, sem þær hafa verið.

Samkvæmt tillögum ríkisstjórnarinnar á að taka nær alla þessa fjárhæð, um
80 milljónir, með neyzlusköttum.

Ríkisstjórnin færir þau rök fyrir þessum miklu álögum, að þær séu nauðsyn-
legar til þess að tryggja hallalaus fjárlög. Slík röksemdafærsla fær ekki staðizt.
Tekjur ríkissjóðs fóru um 120 millj. kr. fram úr áætlun á S.L ári. Augljóst er, að
tekjur ríkissjóðs verða miklu meiri á þessu ári en ríkisstjórnin gerir r.áð fyrir. S.l. ár
urðu tekjur ríkissjóðs um 650 millj. kr., en allar líkur benda til, að á þessu ári
hækki tekjurnar enn til verulegra muna að öllum tekjuöflunarlögum óbreyttum.
Tekju- og eignarskattur hlýtur t. d. að hækka verulega vegna hækkandi tekna. Sölu-
skatturinn hlýtur líka að hækka mikið vegna stórhækkandi verðlags.

Það má því öllum ljóst vera, að óþarft er með öllu að hækka tolla og skatta til
þess að tryggja hallalausan rekstur ríkissjóðs.

Ef frumvarp þetta yrði samþykkt, hlyti afleiðing þess óhjákvæmilega að verða
sú, að verðlag hækkaði og dýrtíð ykist. Það mundi því enn auka á erfiðleika fram-
leiðslunnar.

Við leggjum því til, að frumvarpið verði fellt.

Alþingi, 28. jan. 1956

Karl Guðjónsson,
frsm.

Gylfi Þ. Gíslason.


