
Nd. 465. Nefndarálit [86. mál]
um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 10 22. marz 1960, um söluskatt.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu málsins. Meiri hlutinn leggur
til, að frv. verði fellt, en undirritaður minni hluti n. mælir með samþykkt þess.

Álagning og innheimta söluskatts, eins og hún er framkvæmd hér, er ekki geð-
felld aðferð til tekjuöflunar fyrir ríkissjóð. Söluskattur lagður á svo til allar brýn-
ustu nauðsynjar almennings er hreinn nefskattur og leggst með mestum þunga á þá,
er flesta munna hafa að seðja. Og eins og skatturinn er á lagður hér, þú kemur hann
einnig harðast niður á þeim, sem verst eru settir að öðru leyti, t. d. þeim, sem búa
við dýrasta aðdrætti, því að eins og kunnugt er, þá er söluskattur hér ekki aðeins
lagður ú frumverð. heldur einnig fl allan tilkostnað. Á allra vitorði er, að innheimta
söluskattsins gengur misjafnlega, og engin trygging er fyrir því, að hann nái til allra
þeirra þátta, sem til er ætlazt. Allt þetta er vitanlega rétt að hafa i huga, þegar af-
staða er tekin til þessa frv.

Fyrir daga núverandi ríkisstjórnar þótti eigi fært að leggja söluskatt á allra
brýnustu nauðsynjar almennings, og var þó skatturinn fyrir hennar daga aðeins brot
af því, sem hann er nú. Síðan 1962 er nýmjólkin eina neyzluvaran, sem er undan-
þegin skattinum. En hér er gert ráð fyrir að létta honum einnig af innlendum mat-
vælum öðrum, svo og kaffi, sykri og kornvörum. Enn fremur er lagt til að undan-
þiggja frá skattinum olíu og sölu raforku og vatns frá hitaveitum.

Þessi tilslökun á gjaldheimtu ríkissjóðs kæmi til góða allri alþýðu manna og
þó mest þeim fjölskyldum, er þyngstuni hala veifa. Væri þess sízt vanþörf, eins og nú
er komið málum, og viðurkenna það allir. Andstæðingar frv. spyrja hins vegar, hversu
bæta megi ríkissjóði þann tekjumissi, er af samþykkt frv. leiddi. -- Í því sambandi
minnum við á eftirfarandi:

1. Samþykkt frv. mundi stuðla að lækkun dýrtíðar og þannig leiða til nokkurs
sparnaðar fyrir ríkissjóð vegna lækkaðrar vísitölu.

2. Við afgreiðslu fjárlaga lögðu framsóknarmenn fram ýmsar sparnaðartillögur,
einnig rökstuddar tillögur um hækkun it tekjuáætlun fjárlaganna.

3. Tollar eru enn óbreyttir þrátt fyrir gífurlegar hækkanir á innkaupsverði eftir
gengisfellinguna.

4. Framsóknarmenn hafa flutt frv. um sérstakar aðgerðir til þess að herða á
eftirliti með framtölum. Gæti samþykkt þess leitt til nokkurs tekjuauka.

Af þessu er ljóst, að framsóknarmenn gera sér fulla grein fyrir þörfum ríkis-
sjóðs. Eru þeir og reiðubúnir til þess að taka þátt í þeim ráðstöfunum, sem gera
þyrfti til þess að bæta ríkissjóði tekjumissi, el' hlyti st af því 11ð fella niður sölu-
skatt af allra frumstæðustu þörfum almennings.

Reynslan hefur sýnt, að núgildandi fyrirkomulag ú álagningu og innheimtu sölu-
skatts er stórgallað. Innheimtuaðilar eru mjög margir og örðugt að hafa fullnægj-
andi eftirlit með þvi, að öllum álögðum skatti sé skilað á réttan stað. Er því að áliti
minni hlutans brýn þörf að gera þá breytingu, að hætt verði að leggja söluskatt it
vörur í smásölu, en skattur af innfluttum vörum verði innheimtur með aðflutnings-
gjöldum, um leið og vörurnar eru fluttar til landsins, og að þvi leyti sem rétt þykir
að leggja söluskatt á innlendar framleiðsluvörur, verði hann innheimtur hjá fram-
leiðslufyrirtækjunum.

Það er því tillaga minni hlutans, að frumvarpið verði samþykkt með svofelldri

BREYTINGU:

Við frumvarpið bætist svo hljóðandi



Bráðabirgðaákvæði:
Við upphaf Alþingis haustið 1969 skal ríkisstjórnin leggja fyrir þingið laga-

frumvarp um þær breytingar á lögunum um söluskatt, að hætt verði að leggja skatt
it vörur í smásölu, en söluskattur af innfluttum vörum verði innheimtur með að-
flutningsgjöldum, þegar þær eru fluttar til landsins, og að því leyti sem rétt þykir
að leggja söluskatt á innlendar framleiðsluvörur, verði hann innheimtur hjá fram-
leiðslufyrirtækjunum.

Alþingi, 1(). apríl 1mm
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