
Nd. 147. Nefndarálit [3. mál]
um frv. til laga um bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga.

Frá 1. minni hl. fjárhagsnefndar.

Ríkisstjórnin flytur þetta frv. Í 1.-4. grein þess eru gamalkunnar heimildir
um innheimtu ýmissa gjalda til ríkissjóðs með viðauka og um niðurfellingu að-
flutningsgjalda af nokkrum nauðsynjavörutegundum.

Lög um þetta efni hafa verið í gildi allmörg undanfarin ár. Má því telja, að
viðaukagjöldin, sem þar eru ákveðin, séu orðin fastur tekjustofn fyrir ríkissjóð,
þó að lögin hafi ekki verið látin gilda nema eitt ár í senn. Ég get fallizt á og mælt
með því, að framannefnd lagaákvæði verði einnig látin gilda árið 1962.

Eitt er nýtt í þessu frv. Það er 5. greinin. Ríkisstjórnin hefur skotið þar inn
viðbótarsöluskattinum sínum. Hann er 8% af verði innf'luttrar vöru, að viðbættum
aðflutningsgjöldum og áætlaðri. 10% álagningu, svo að raunverulega er skattgreiðsl-
an 8.8% af vöruverðinu.

Í tilefni af því, að ríkisstjórnin hefur gripið til þessa ráðs, er ástæða til að
rekja sögu viðbótarsöluskattsins frá upphafi, en hún er einn þáttur i sögu núver-
andi ríkisstjórnar.

Það var 28. jan. 1960, sem ríkisstjórnin lagði fyrir Alþingi frumvarp til fjár-
laga fyrir árið 1960. Í athugasemdum með frumvarpinu sagði ríkisstjórnin:

"Ekki er áformað að breyta núgildandi söluskatti á innflutningi."
Þessi yfirlýsing stjórnarinnar reyndist lítils virði. Sex vikum eftir að hún var

birt, lagði stjórnin fyrir þingið tillögur sínar um meira en tvöföldun söluskattsins.
Það var 9. marz 1960, sem hún lagði fram frumvarp sitt um söluskatt. Í þVÍ voru
ákvæði um, aðá árinu 1960 skyldi greiða til viðbótar 7% söluskatti 8% af .toll-
verði innfluttrar vöru, að viðbættum aðflutningsgjöldum og áætlaðri álagningu 10%.
Viðbótarskatturinn var innheimtur frá 1. apríl 1960, og frá þeim tíma til ársloka
voru tekjur af honum um það bil 125 millj. kr. samkv. ríkisreikningi 1960.

Þegar leið að lokum ársins 1960, kom ríkisstjórnin til þingsins með tillögu
um framlenginu á viðbótarskattinum. Þessa tillögu flutti hún í sérstöku frumvarpi
um breytingu á söluskattslögunum. Frumvarpið var samþykkt, og með því var við-
bótarskatturinn lögfestur "til bráðabirgða" fyrir árið 1961.

Samkvæmt fjárlögum fyrir árið 1961 er gert ráð fyrir, að viðbótarsöluskatturinn
nemi 168 millj. kr. á því ári.

Enn er svo ríkisstjórnin á ferð með viðbótar skattinn, setur hann nú inn í það
frv., sem hér liggur fyrir. Og í fjárlagafrumvarpinu áætlar stjórnin, að tekjur af
honum muni nema 188 millj. kr. á næsta ári.

Hvað sem segja má um viðbótarsöluskattinn, tel ég, að á síðasta þingi hafi
stjórnin haft að forminu til rétta aðferð við framlengingu hans. Skatturinn var
þá framlengdur með breytingu á sjálfum söluskattslögunum. Þá aðferð ætti stjórnin
einnig að nota nú, ef hún telur óhjákvæmilegt að heimta inn fé með þessum hætti
á næsta ári. Það stóra mál kæmi þá til athugunar þingsins út af fyrir sig, en sölu-
skattslögin í heild þarf að taka til endurskoðunar og lagfæringar. Hinu er ég mót-
fallinn, að skattinum verði skotið inn í frumvarpið, sem hér liggur fyrir, við hlið-
ina á öðrum gjöldum, sem þar eru ákveðin og segja má að séu orðin fastir tekju-
stofnar fyrir ríkissjóð. Ég legg því til, að 5. greinin verði felld úr frumvarpinu.

Auk þessarar aðaltillögu minnar flyt ég varatillögu um, að heimilisdráttarvélar
verði undanþegnar öllum söluskatti. Vitanlega þarf að gera margar fleiri breytingar
á söluskattslögunum. en hér er byrjað á því að reyna að fá þessa sjálfsögðu lag-
færingu á þeim. í nefndaráliti á þingskjali 125 er skýrt frá því, að af rúml, 105 þús.
kr., sem nú þarf að greiða fyrir dráttarvél, fari 26850 kr. i tolla og söluskatt. Þetta
eru hneykslanlega miklar álögur á svo nauðsynleg tæki.

Við afgreiðslu frv. um lækkun aðflutningsgjalda á ýmsum vörum, 20. þ. m.,
var felld breytingartillaga mín um að gera dráttarvélarnar tollfrjálsar. Af framan-
greindri heildarupphæð tolla og söluskatts, sem borga þarf af einni dráttarvél, er
söluskatturinn 16377 kr. Hann þarf að fella niður. Til samanburðar má geta þess,
að af innfluttum skipum og bátum, sem eru 10 tonn eða stærri, og af ýmsum nauð-
synlegum tækjum til útgerðar, svo sem radartækjum, dýptarmælum og Iisksjám, er
ekki greiddur söluskattur.

Samkvæmt framansögðu flyt ég við frumvarpið eftirfarandi

BREYTINGARTILLÖGU:
5. gr. falli burt.

Varatillaga:
Við 5. gr. bætist:
Af hjóladráttarvélum og hlutum til þeirra, nr. 12a og 12b 72. tollskrárkaf'la,

greiðist enginn söluskattur.
Alþingi, 26. nóv. 1961.

Skúli Guðmundsson."


