
Ed. 210. Frumvarp til laga [124. mál]
um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um söluskatt, með síðari breytingum.

Flm.: Sigurlaug Bjarnadóttir, Egill Jónsson.

1. gr.
3. mgr. 7. gr. laganna orðist svo:
Vöruflutningar, þar með talinn flutningskostnaður innanlands með vöruflutn-

ingahif'reiðum, skipum eða flugvélum, sem reiknaður er inn í endanlegt kostnaðar-
verð vöru. Enn fremur fólksflutningar almennra leigubifreiða á bifreiðastöðvum,
eftir því sem ráðherra ákveður nánar.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Verslun á íslandi hefur átt erfitt uppdráttar ekki síður en aðrar Íslenskar at-
vinnugreinar á undanförnum árum óðaverðbólgu og ringulreiðar í efnahagslífi þjóð-
arinnar. Alvarlegar gloppur í tollalöggjöf, úreltar álagningarreglur í innflutnings-
verslun, sem beinlínis hvetja til óhagkvæmra innkaupa og hærra verðlags, stór-
hækkaðir vextir af rekstrarlánum, síaukin skattheimta ríkissjóðs Í formi söluskatts
og ýmissa sérskatta á verslunina, stöðugar kaupgjaldshækkanir. - allt þetta hefur
þrengt mjög kosti verslunarinnar sem atvinnugreinar.

En það er ekki síður hagur hins almenna neytanda í landinu að verslunin sé
rekin á heilbrigðum grundvelli, sem tryggi honum sem lægst vöruverð hverju sinni



og hagkvæmni í viðskiptum. Smásöluverslunin hefur hér sérstöku og mikilvægu
hlutverki að gegna hvar sem er á landinu, en þessi grein verslunarinnar hefur hvað
helst átt Í vök að verjast - og þá ekki hvað síst úti Í strjálbýlinn, þar sem ótal
kostnaðarliðir bætast við og hækka vöruverð til neytandans.

Innflutningsverslun landsmanna fer að yfirgnæfandi meiri hluta um Reykjavík.
Vöru dreifingin til hinna ýmsu staða á landinu, ýmist með skipum, bifreiðum eða
jafnvel í flugi, hefur að sjálfsögðu verulegan kostnað í för með sér og kemur óhjá-
kvæmilega fram í hærra vöruverði á hinum ýmsu stöðum úti um land - því hærra
sem fjarlægðin er meiri frá Reykjavík.

Með þessu frumvarpi er gerð tilraun til að aflétta einum hinna mörgu kostn-
aðarauka, sem strjálbýlisverslunin á við að búa, þ. e. með niðurfellingu söluskatts
á flutningsgjald. Lögum samkvæmt leggst söluskatturinn, sem í dag er 22%, á síð-
asta stig sölu eða viðskipta, þ. e. sölu til neytandans. Ef tekin er sem dæmi vara,
sem send er sjóleiðis frá Reykjavík til verslunarstaðar úti á landi, verður sölu-
skattsstofninn þessi: heildsöluverð vörunnar að viðbættu vátryggingargjaldi, vöru-
gjaldi, útskipunargjaldi, uppskipunar gjaldi í heimahöfn og hehnakstri, flutnings-
gjaldi, smásöluálagningu. Ofan á alla þessa kostnaðarliði leggst svo 22% söluskattur
og þar með er fundið hið endanlega kaupverð neytandans.

Það liggur í augum uppi, að sjálft flutningsgjaldið hefur ærin áhrif til hækk-
unar vöruverðsins og það er engan veginn réttlætanlegt, að skattheimta ríkisins
seilist eftir hagnaði af þessum viðauka við almennan framfærslukostnað þess hluta
landsmanna, sem háður er aðdráttum lífsnauðsynja um langa vegu. Hér er um að
ræða gróflega mismunun og ójöfnuð, sem hart er við að una og það því fremur sem
þessi ójöfnuður hefur orðið re tilfinnanlegri með stöðugt hækkandi söluskatti á
undanförnum árum.

Þetta er ekki nýtt mál. Verðjöfnun vöruflutninga hefur mörg undanfarin ár
verið til umræðu á Alþíngi. Sérstök milliþinganefnd var á sínum tíma skipuð til
að fjalla um málið, og skilaði hún árið 1976 ítarlegri greinargerð og tillögum. Þar
var m. a. lagt til að fallið yrði frá hugmynd, sem mjög hafði verið á döfinni, um
stofnun sérstaks verðjöfnunarsjóðs til verðjöfnunar allra vöruflutninga. Hins vegar
benti nefndin á ýmsar aðrar leiðir, t. d. að aðstöðumunur vegna mismunandi fram-
færslukostnaðar yrði jafnaður í gegnum skattkerfið og einnig með sérstökum styrk-
veitingum til að tryggja viðunandi verslunarþjónustu í dreifbýli, eins og tíðkast
hjá nágrönnum okkar í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Sú aðferð, sem þetta frumvarp
felur í sér, þ. e. niðurfelling söluskatts á flutningsgjald, virðist þó í senn eðlilegri
og geðfelldari, þótt hún hrökkvi að vísu skammt.

A það má benda sérstaklega í þessu sambandi, að það fólk, sem hér á hlut að
máli að því er varðar hið skattlagða flutningsgjald, er um leið - flest af því -
sama fólkið sem nú er að sligast undan húshitunarkostnaði eftir hinar geipilegu
hækkanir á olíuverði. Væntanlega munu aðgerðir stjórnvalda á næstunni létta að
nokkru þá byrði. En hvað sem því liður og enda þótt þetta frumvarp, ef að lögum
yrði, mundi þýða einhvern tekjumissi fyrir ríkissjóð, þá mundi það um leið aflétta
því áberandi ranglæti, sem felst í skattheimtu þeirri sem hér er lagt til að felld
verði niður.


