
Ed. 66. Nefndarálit [3. mál]
um frv. til I. um bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga.

Frá 2. minni hl. fjárhagsnefndar.

Frv. þetta, svonefndur "bandormur", felur í sér framlenging á ýmsum ákvæðum
varðandi gjaldheimtu ríkissjóðs, og hafa flest þeirra áður verið framlengd frá ári
til árs um fjölda ára og oftast án ágreinings. Að þessu sinni hefðu þessi ákvæði
heldur tæpast valdið deilum að öllu óbreyttu.

Nú hefur hins vegar verið skeytt nýjum lið við enda þessa "bandorms", ákvæði
um framlengingu til ársloka 1962á "bráðabirgðasöluskatti á innflutningi", en hann
nemur 8% af tollverði vara að viðbættu 10% álagi, eða 8.8%, ef reiknaður væri af
tollverðinu einu. Skattur þessi var i upphafi einn þáttur "viðreisnarinnar" og hefur
nú verið heimtur í tvö ár, en hefði að óbreyttum lögum fallið úr gildi um n. k. áramót.

Þessi nýi liður "bandormsins" skar úr um það, að fjhn. varð ekki sammála um
að hleypa honum í heilu lagi gegnum hv. þingdeild. Meiri hl. n., hv. stuðningsmenn
ríkisstjórnarinnar, telur framlengingu bráðabirgðasöluskattsins rétta og nauðsyn-
lega, en undirritaður og Karl Kristjánsson eru henni andvígir. svo sem þeir hafa
ávallt verið mótfallnir þessari skattheimtu, og skila því séráIitum.



Tveir voru frá upphafi meginþættir "viðreisnarinnar", annars vegar gengisfelling
og kauplækkun launamanna, hins vegar umbylting Í skattamálum með því markmiði
að afnema beina, stighækkandi skatta, sem eðli sínu samkvæmt leggjast með meiri
þunga á tekjuháa og efnamikla gjaldendur en þá, sem lítt eru aflögufærir, en taka
í þeirra stað upp í vaxandi mæli óbeina neyzluskatta, sem yrðu hluti af almennu
vöruverði, jafnt nauðsynjavara sem miður þarfra. Í sömu átt gekk svo stefna ríkis-
stjórnarinnar í útsvarsmálum, þar sem þungi gjaldheimtunnar var i vaxandi mæli
færður yfir á herðar hinna efnaminni með þVÍað draga mjög úr stighækkun útsvara
og taka upp söluskatt sem tekjustofn fyrir bæjarfélögin.

Ágreiningurinn um þann hluta skattheimtunnar, sem hér ræðir um, "bráðabirgða-
söluskattinn", er að sjálfsögðu fyrst og fremst ágreiningur um heildar stefnuna i
skattamálum, og er því rétt að íhuga í sambandi við hann, hvernig "viðreisnar-
stefnan" hefur gefizt að þessu leyti og við hverju megi búast i framtíðinni, verði henni
fylgt áfram og jafnvel gengið fetum lengra á sömu braut, svo sem nú er boðað.

Augljóst er, að skattabylting núverandi ríkisstjórnar hefur reynzt -- við hlið
gengisfe1lingahennar - önnur höfuðorsök þeirra taumlausu verðhækkana, sem orðið
hafa síðustu tvö árin og nema, svo að dæmi séu nefnd, 27% á matvörum, 28% á fatn-
aði og vefnaðarvörum og 35% á ýmsum vörum og þjónustu, allt skv. útreikningum
hagstofunnar. Orsakirnar til þessara gífurlegu hækkana skýrast mjög, þegar annars
vegar er litið til heildarhækkana skatta og tolla og hins vegar til þess, hver eðlis-
breyting hefur orðið á skattheimtunni.

Árið 1959námu skattar og tollar til ríkissjóðs 796millj. kr., en framlagt fjárl.frv.
nú gerir ráð fyrir, að þeir hækki í 1401millj. kr. á árinu 1962.Hækkunin nemur 603
millj. kr. eða 76%. Á sama tíma og launamenn hafa orðið að þola þessar hækkanir
ásamt beinni launalækkun, hefur sú breyting orðið á, að söluskattar að frádregnum
hluta sveitarfélaganna hafa hækkað um 286% (úr 166millj. kr. í 485 millj. kr.), en
tekju- og eignarskattur lækkað um 42% (úr 165millj. kr. í 95 millj. kr.).

Árið 1959 nam tekju- og eignarskattur 20.7% af öllum tollum og sköttum, en
árið 1962nemur hann 6.7% af heildarupphæðinni. Á sama tíma hafa söluskattar, að
frádregnum hluta sveitarfélaganna, hækkað úr 20.8% af heildarskattheimtunni í
34%, m. Ö. o. hefur sú gerbreyting á orðið, að fyrir 2 árum var hlutur beinna skatta
og söluskatta svo að segja jafn, en nú er hlutur söluskattanna rösklega fimmfaldúr á
við beinu skattana og heildarskattheimtan á sama tíma nær tvöfölduð.

Áhrif þessarar gerbreytingar hafa að sjálfsögðu orðið gífurleg á allt verðlag i
landinu. "Bráðabirgðasöluskatturinn" einn fyrir sig nemur a. m. k. 1>-8% af endan-
legu smásöluverði á innfluttum matvörum, vefnaðarvörum, byggingarvörum og öðr-
um nauðsynjavarningi, sem óhjákvæmilegt er að kaupa erlendis frá. Mundi því hafa
munað mjög verulega um, ef ríkisstjórnin hefði efnt fyrirheit sitt um að innheimta
þennan skatt aðeins í 9 mánuði ársins 1960.En í stað þess að gera það hefur hún
raunverulega stórhækkað hann ár frá ári, í ár með því að láta hann gilda allt árið
og síðan enn með gengisfellingunni í ágúst s.L Þessi skattur verður því þungbærari
og meiri dýrtíðarvaldur á næsta ári en nokkru sinni áður.

Allsherjar endurskoðun heildarstefnunnar í skattamálum er vafalaust meðal
brýnustu verkefna löggjafarvaldsins. Snúa verður við á þeirri braut, sem gengin hefur
verið í tíð núverandi ríkisstjórnar, að auka í sífellu óbeina skatta, sem valda óbæri-
legri dýrtíð fyrir allan almenning, en auka hlut stighækkandi skatta, sem miðast
við tekjur og efnahag einstaklinga sem fyrirtækja. Jafnframt er brýn nauðsyn á að
taka upp virkt skattaeftirlit, sem raunverulega hefur ekki verið til hér á landi, en
mundi vafalaust færa ríkissjóði stórfelldar tekjur, þótt ekki kæmu til aðrar breyt-
ingar. I annan stað þyrftu svo að koma til róttækar sparnaðaraðgerðir í ríkis-
rekstrinum.

Öll gróðafélög í landinu greiða nú innan við }25 hluta allra skatta og tolla ríkis-
sjóðs í formi tekju- og eignarskatts. Núverandi ríkisstjórn telur þá greiðslu samt enn
of mikla og hyggst létta hana mjög verulega þegar á yfirstandandi Alþingi, en allir
launamenn í landinu búa við síhrakandi lífskjör af völdum stjórnarstefnunnar.
Þeir eiga nú einir að bera síhækkandi skattabyrðar ríkisstjórnarinnar. Það er vissu-
lega tími til kominn að spyrna við fótum gegn þessari stefnu, og fyrsta og eðlilegasta
skrefið er, að Alþingi felli framlengingarákvæði þessa frv. varðandi söluskattinn.

Alþingi, 30. okt. 1961.

Björn Jónsson.


