
Ed. 105. Nefndarálit [74. mál]
um frv. til laga um lækkun aðflutningsgjalda á ýmsum vörum.

Frá 1. minni hl. fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefnd hefur orðið sammála um að mæla með samþykkt þessa frv., og
telja nm., að ákvæði þessi séu til bóta, svo langt sem þau ná. Ég undirritaður hef
þó valið þann kost að skila séráliti um málið, þar eð ég tel mjög skorta á, að þær
lækkanir, sem frv. gerir ráð fyrir á aðflutningsgjöldum á nokkrum hátolluðum
vörum, nái æskilegum tilgangi, nema samhliða frumvarpsákvæðum verði tryggt,
að lækkanirnar skili sér fyllilega í endanlegu verði umræddra vara til neytenda
þeirra.

Með tilkynningu sinni frá 31. ágúst 1961 ákvað verðlagsnefnd að tilhlutan rikis-
stjórnarinnar og vafalaust að kröfu innflytjenda og annarra kaupsýslumanna að
undanskilja vörur, sem falla samtals undir 62 tollskrárnúmer, verðlagsákvæðum.
Var þetta gert samhliða mjög miklum rýmkununi á almennum verðlagsákvæðum
um aðrar vörur, sem leitt hafa af sér verulegar verðhækkanir umfram þær, sem
beint leiddi af gengisfellingu þeirri, sem ríkisstjórnin hafði þá skömmu áður beitt
sér fyrir og framkvæmt. Með þessu frumvarpi er lagt til, að nú verði lækkuð
verulega aðflutningsgjöld á þessum vörutegundum, en þó eru nokkrar þær vörur,
sem verðlagshöft hafa verið afnumin af, áfram með óbreytt aðflutningsgjöld. Er
þar m. a. um að ræða búsáhöld úr leir og gleri og nokkrar tegundir annarra gler-
vara, einangraða rafmagnsþræði og skrifstofuvélar. Þessar vörur munu þvi að
öllum líkindum hækka í verði við það, að álagning á þeim er gefin frjáls, en að-
flutningsgjöld ekki lækkuð. Á móti kemur aftur, að á nokkrum vörutegundum,
sem enn eru undir verðlagsákvæðum. hafa gjöld einnig verið lækkuð. Vel kann
þó að vera, að síðar verði þessar vörur einnig undanþegnar verðlagsákvæðum.
enda væri það í samræmi við yfirlýsta stefnu ríkisstjórnarinnar að gefa kaup-
sýslustéttinní sem mest frjálsræði um álagningu.

Af framangreindum ástæðum er það engan veginn tryggt, að þær lækkanir,
sem frv. ráðgerir á aðflutningsgjöldum á einstökum hátollavörum, komi fram, nema
þá að litlu leyti, í því endanlega verði, sem neytendur verða að greiða fyrir þær,
þar sem einum þætti verðlagsins, þ. e. álagningunni, er gefinn laus taumurinn, um
leið og þeim verðlagsþættinum, sem aðflutningsgjöldin eru, eru settar takmarkaðri
skorður en áður. Virðist auðsætt, að eins og búið er hér um hnútana muni a. m. k.
bróðurpartur lækkananna lenda í hlut innflytjenda og e. t. v. að einhverju leyti
smásala.

Það er skoðun undirritaðs, að þar sem almennum álagningarreglum hefur ný-
lega verið breytt til stórhagnaðar fyrir kaupsýslustéttina og langt fram yfir það,
sem nokkur tilefni eru til, þá sé hvorki nauðsynlegt, sanngjarnt né verjandi, að
hún fái í sínar hendur aukinn verzlunarhagnað, sem nemur tugum milljóna króna,
með þeim hætti, að henni sé gefið frjálst að taka til sín verulegan eða jafnvel
mestan hluta þeirra tollalækkana, sem hér er stefnt að.

Ekki verður séð, að þetta frv. nái þeim tilgangi að draga verulega úr ólöglegum
innflutningi á umræddum vörum, nema jafnframt því séu gerðar ráðstafanir til
þess, að lækkanirnar komi sem mest og helzt að öllu leyti fram i hinu endanlega
verði til neytenda. En til þess að svo megi verða, er nauðsynlegt að breyta frv.
á þá leið að setja inn í það ákvæði um, að allar hinar umræddu vörutegundir verði
háðar verðlagsákvæðum og þannig settar skorður við álagningunni. Mun ég freista
þess að flytja breytingartillögu við frv. í þá átt. Yrði sú breyting gerð, væri tryggt.
áð lækkanir aðflutningsgjaldanna yrðu nokkur hagsbót fyrir almenning, jafnvel
þótt ekki sé hér um þær vörutegundir að ræða, sem efnaminni stéttum þjóðfélagsins
væri mestur hagur í og brýnu st nauðsyn að lækkaðar væru i verði. Verði hins
vegar ekki á slíka breytingu fallizt af ríkisstjórninni og stuðningsmönnum hennar,
styrkist sá grunur, sem vöruvalið á lækkunarlistanum og öll forsaga málsins gefur
ríkt tilefni til, að tilgangurinn með flutningi frv. sé ekki fyrst og fremst sá að
lækka verðlag og hindra ólögmætan innflutning, heldur hinn að láta undan kröfum
innflytjenda um stóraukinn verzlunargróða sér til handa.

Þegar á það er litið, að þær lækkanir á aðflutningsgjöldum, sem frv. gerir ráð
fyrir, mundu ekki leiða af sér nema u. þ. b. hálfs stigs lækkun á framfærsluvísi-
tölunni, ef þær kæmu allar fram í verðlaginu, á móti þeirri 20 stiga hækkun, sem
efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar í heild leiða af sér, þá er ljóst, að hagsbæturnar
fyrir neytendur verða léttvægar til þess að vega á móti dýrtíðinni. Það er því algert
lágmark, að tryggt verði, að gjaldalækkanirnar komi neytendum að öllu leyti til
góða, en í þá átt gengur meginbreytingartill. mín við frv.

Þá mun ég einnig freista þess með flutningi brtt. við 2. gr. frv. að koma fram
lækkunum á nokkrum hátt tolluðum vörutegundum, sem verulegar hagsbætur væru
fyrir almenning að lækkaðar væru í verði.

Alþingi, 15. nóv. 1961.

Björn Jónsson.


