
Ed. 494. Nefndarálit

um frv. til laga um bifreiðaskatt.

Prá minni hluta fjárhagmefndar.

Ég hefi eigi getað fallizt á, að þetta frv. yrði gert að lögum, m. a. af 
því, að ég tel, að löggjöf um þetta yrði að byggjast á öðrum  grundvelli að þvi 
er notkun fjárins snertir en þeim, sem lagður er í frv.

1 sjálfu sér er ég þvi ekki mótfallinn, að skattur sé lagður á benzín til 
bifreiða, ef það er gert i því ákveðna augnamiði að kom a vegum þeim, sem 
bifreiðarnar nota, i nýtfzku horf, gera á þeim fullkomið, varanlegt og ryklaust 
slitlag. Hefir þessi leið verið farin annarsstaðar. En frv. þetta ætlar m ikinn 
meiri hluta fjárins til þess alm enna viðhalds á þjóðvegum, sem ríkissjóður 
kostar nú, og það er sam a sem að þetta verði alm ennur tekjustofn fyrir ríkis- 
sjóðinn. Til þess að löggjöf um þetta gæti orðið viðunanleg, að m inum  dómi, 
þyrfti einkum að gera skil fyrir eftirfarandi atriðum :

1. Eftir þvi, sem vegakerfi landsins enn er háttað, eru bifreiðar kom nar 
i notkun á nokkrum  stöðum , sem eru algerlega einangraðir frá þvi, þar á meðal 
i kaupstöðunum  tsafirði, Siglufirði, Seyðisfirði, Neskaupstað og Vestmannaeyj- 
um. Mér virðist rétt að láta sérstaka sjóði lil varanlegra umbóta á götum og 
vegum þessara einangruðu staða fá öil gjöld af bifreiðum i hverju umdæmi 
fyrir sig, þangað til þeir kynnu að kom ast í sam band við hið alm enna vegakerfi.

2. Mikill þorri þeirra bifreiða, sem fara um  þjóðvegakerfi landsins, er 
skrásettur í kaupstöðum  og verzlunarstöðum  þeim, sem njóta sam bands við 
vegakerfið. Þörfin á þvi að kom a vegum í nýtízku horf með malbikun eða 
biksteypu er langmest i kaupstöðum  og verzlunarstöðum , af því að þar er 
umferðin mest, slitið á vegunum mest og rykið til mestra óþæginda og heilsu- 
tjóns. Ég tel þvi, að við skiptingu fjárins yrði að ætla þessum stöðum ríílegan 
hluta, að minnsta kosti á meðan þeir eru að kom a götum sinum  og vegum 
i viðunandi horf. En til þess að leggja fram  ákveðnar tillögur um slíka 
skiptingu, þarf sérstaka rannsókn á umferð, tölu skrásettra bifreiða og vega- 
fjárþörf þessara staða.

3. Að þvi er þjóðvegina snertir legg ég áherzlu á, að sem allra mest- 
ur hluti af þvi fé, sem til þeirra ætti að renna eftir þessari löggjöf, gangi til 
þess að gera varanlegt og ryklaust slitlag á þeim þjóðvegarköflum, sem mest 
eru notaðir af bifreiðum.

Eins og eðlilegt er, hefir risið megn mótstaða gegn þessum skatti frá 
þeim m önnum , sem stunda bifreiðaflutning sem atvinnu. Þeir telja það rang- 
látt að skattleggja þessa sérstöku tegund af samgöngum jafnfram t því, sem 
nærfellt allar aðrar samgöngur i landinu njóta beinna fjárframlaga úr ríkis- 
sjóði. Ég tel þessa m ótbáru réttm æta, meðan löggjöfinni er ekki þannig hag- 
að, að sú atvinnugrein, sem á að bera skattinn, njóti sérstaks hagnaðar af 
notkun þess fjár. Sé fénu varið sem næst eingöngu til að kom a upp nútim a-



hæfum bifreiðavegum i stað ófullnægjandi malarvega, tel ég, að báðir hafi 
haginn — bifreiðarnar fá nauðsynlega vegabót og viðhaldið léttist á ríkissjóði.

Þar sem málið hefir ekki ennþá fengið þann undirbúning, sem þarf 
út frá þvi sjónarm iði, sem hér er greint, legg ég til, að þvi verði vísað til 
stjórnarinnar.

Alþingi, 22. april 1932.

Jón Þorláksson.


