
Nd. 360. Nefndarálit [2. mál]
um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 65/1958, um bráðabirgðabreyting á lögum nr.
68/1949, um bifreiðaskatt o. fl.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Frumvarp þetta var flutt í byrjun þingsins. Í því er lagt til, að af þeim benzín-
skatti, 50 aurum á lítra, sem þá var látinn renna í útflutningssjóð, væru teknir 11
aurar af lítra og þeir lagðir í þann sjóð, sem kostar lagningu þjóðvega milli
byggðarlaga. En frumvarpið gerir ekki ráð fyrir neinni hækkun á benzínskattínum
i heild.

Eftir að þetta frumvarp var fram borið, var sú breyting gerð á lagaákvæðum
um benzínskatt, samkvæmt tillögu Í efnahagsmálafrv. ríkisstjórnarinnar, að skatt-
.irinn var hækkaður um 34 aura á lítra. Er þessi hækkun ákveðin í lögunum um
efnahagsmál, sem samþykkt voru á Alþingi 19. febr. s. 1.Af þessari 34 aura hækkun
fara 3 aurar í brúasjóð og aðrir 3 aurar í sjóðinn, sem kostar lagningu millibyggða-
vega, en 28 aurar í ríkissjóð. Þá var einnig samþykkt, að þeir 50 aurar á lítra, sem
áður fóru til útflutningssjóðs, skuli nú greiðast í ríkissjóð. Þannig fær ríkissjóður
nú 78 aur um meira í skatt af hverjum benzínlítra en hann áður hafði. Er vissulega
sanngjarnt að nokkur hluti af þessum mikla tekjuauka ríkissjóðs af benzínskatt-
inum verði látinn ganga til millibyggðaveganna.

Í sjóðinn, sem á að kosta lagningu þjóðvega milli byggðarlaga, greiðast nú 14
aurar af hverjum benzínlítra. Samkvæmt fjárlögunum er áætlað, að sú upphæð
nemi samtals 6.5 millj. kr. á árinu 1960.Ákveðið er í fjárlögunum, að þessari fjár-
hæð verði varið til 16 millibyggðavega. Eru það þessir vegir:

Austurvegur.
Hvalfjarðarvegur .
.Hellissandsvegur.
Fróðárhreppsvegur (Búlandshöfði) .
Heydalsvegur .
Vestfjarðavegur .
Siglufjarðarvegur ytri (Strákavegur ).
Múlavegur.
Norðurlandsvegur.
Fnj óskadalsvegur .
Tjörnesvegur.
Raufarhafnarvegur.
Sandvíkurheiðarvegur (Vopriafjarðarvegur).
Austurlandsvegur vestan Lagarfljóts.
Austurlandsvegur austan Lagarfljóts.
Suðurlandsvegur (Mýrdalssandur).

Verði þetta frumvarp samþykkt, hækkar framlagið til millibyggðaveganna um
57%. Heildarfjárhæðin til þeirra mundi þá hækka yfir árið úr 6.5 millj. Í 10.2



millj. kr. Er áreiðanlega full þörf fyrir þá hækkun, því að stór verkefni eru óleyst
við lagningu þjóðveganna milli byggðarlaga.

Frumvarp þetta var tekið til afgreiðslu á fundi fjárhagsnefndar í gær. Þrir af
nefndarmönnum (BK, JóhH og SI) greiddu atkvæði gegn því. Einn nefndarmaður
(EOl) var ekki viðbúinn að taka afstöðu til málsins. Undirritaður leggur til, að
frumvarpið verði samþykkt.

Í frv. er lagt til, að af benzínskattinum verði framlagið til millibyggðaveganna
aukið um fjárhæð, sem nemur 11 aurum af hverjum lítra. En eins og áður segir,
var ákveðið í lögunum um efnahagsmál í febr. s.l., að þetta framlag skyldi hækka
um 3 aura af hverjum lítra. Ég flyt því breytingartillögu við frumvarpið um, að
framlagið til miIIibyggðaveganna verði aukið um 8 aura af hverjum benzínlítra.
Minnkar þá hluti ríkissjóðs af benzinskattinum sem því nemur.

Vegna þess að ákvæðin um benzínskatt hafa nú verið tekin inn í lögin um
efnahagsmál, flyt ég einnig breytingartill. við fyrirsögn frumvarpsins.

Það er því tillaga mín, að frv. verði samþykkt með þessum

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Í stað ,,14 aurar í sérstakan sjóð" í 1. málsgr. 17. gr. laganna komi: 22
aurar í sérstakan sjóð.

2. Fyrirsögn frv. verði þannig:
Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 4/1960, um efnahagsmál.

Alþingi, 30. apríl 1960.

Skúli Guðmundsson.


