
Nd. 689. Nefndarálit [207. mál]
um frv. til I. um breyt. á lögum nr. 10/1960, um söluskatt.

Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.

Á s. I. ári skipaði samgönguráðherra nefnd til að endurskoða tekjuöflun til vegagerðar
af umferðinni. Skilaði nefndin fyrir nokkru ítarlegum skýrslum og tillögum um breytta
tekjuöflun, sem eru nú til athugunar hjá samgöngu- og fjármálaráðuneytunum.

Undirritaðir nefndarmenn telja sjálfsagt að endurskoða hlutdeild vegasjóðs í óbeinum
sköttum sem lagðir eru á bensín. Í þVÍ sambandi kemur til greina sú leið, er frv. gerir ráð
fyrir, eða að taka tillit til þess við ákvörðun ríkisframlags samkvæmt fjárlögum. Í þVÍ
sambandi vísast til meðfylgjandi umsagnar fjármálaráðuneytisins.

Með tilvísun til ofanritaðs leggja undirritaðir nefndarmenn til að málinu verði vísað til
ríkisstjórnarinnar.

Halldór Ásgrímsson,
form.

Alþingi, 21. apríl 1982.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr., frsm.

Guðrún Hallgrímsdóttir.

Fylgiskjal.

Fjármálaráðuneytið.
15. apríl 1982.

Ráðuneytið vísar til erindis nefndarinnar, dags. 14. þ. m., þar sem óskað er umsagnar
um frumvarp tillaga um breyting á lögum nr. 10/1960, um söluskatt, 207. mál. Samkvæmt
frumvarpi þessu er lagt til að af innheimtum söluskatti af bensíni á tímabilinu 1. mars til 31.
desember 1982 skuli renna 0.09 kr. af hverjum lítra til framkvæmda í vegamálum 1982.

Af þessu tilefni tekur ráðuneytið fram að söluskattur er almennur tekjustofn og rennur
algerlega ómarkaður í ríkissjóð. Ráðuneytið hefur ætíð lagt áherslu á að tekjur af söluskatti
verði ekki markaðar til tiltekinna þarfa, enda eru slíkar ráðstafanir almennt andstæðar
hugmyndum um sveigjanlega hagstjórn. Að því er þetta tiltekna mál varðar má benda á að
ákvarðanir um fjárframlög til vegamála eru í höndum Alþingis. Telji Alþingi þörf á að auka
þessi fjárframlög sýnist eðlilegast að slík ákvörðun fari fram með venjulegum hætti án þess
að til mörkunar á tilteknum söluskattstekjum komi, enda sú leið mun einfaldari að því
markmiði sem að er stefnt samkv. frumvarpi þessu.

F.h.r.
Höskuldur Jónsson.


