
Sþ. 57. Tillaga til þingsályktunar
um skipun milliþinganefndar til þess að endurskoða tolla- og skattalöggjöf landsins.

Flm.: Skúli Guðmundsson, Bernh. Stefánsson, Finnur Jónsson,
Erlendur Þorsteinsson, Sveinbjörn Högnason.

Sameinað Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa þriggja manna m illi- 
þinganefnd samkvæmt tilnefningu frá þremur stærstu flokkum þingsins, tiliþess að 
endurskoða tolla- og skattalöggjöf landsins, þar á meðal öll lagaákvæði og fyrir- 
mæli um skatt- og tollinnheimtu og tollgæzlu.

Fjármálaráðherra velur formann nefndarinnar.
Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði.

G r e i n a r g e r ð .
Þingsályktunartillaga þessi er fram borin samkvæmt ósk fjármálaráðherra, og 

fylgdu henni svo hljóðandi athugasemdir:
„Undanfarinn hálfan annan áratug hafa orðið miklar breytingar á öllu við- 

skiptalífi þjóðarinnar, sem hafa haft m jög mikil áhrif á toll- og skatttekjur ríkis- 
sjóðs. Á sama tima hefir tekjuþörf ríkissjóðs aukizt vegna margháttaðra verkefna 
i þágu almennings, sem rikissjóði er nú ætlað að leysa, en áður voru talin honum 
óviðkomandi. Þessar ástæður hafa skapað brýna þörf fyrir breytingar á skatta- og



tollalöggjöf þjóðarinnar. Hefir það þá mjög verið tíðkað að álita þær breytingar, 
sem gerðar hafa verið, til bráðabirgða einungis og eftir því vonazt, að breytt við- 
horf, t. d. batnandi fjárhagsástand almennt, mundi gera kleift að fella ákvæði þessi 
úr gildi. Stundum hefir svo farið, en oftast eigi. Hafa þá ýmist komið ný verkefni, 
sem ríkissjóður hefir þurft að sinna, eða þróun viðskiptanna gengið áfram í þá 
átt að draga úr eldri tolla- eða skatttekjum. Af þessum ástæðum er skatta- en þó 
einkum tollalöggjöfin orðin svo flókin og erfið í framkvæmd, að eigi er við slíkt 
unandi til frambúðar; ennfremur er hvergi nærri nægileg trygging fyrir því, að að- 
flutningsgjöld komi réttlátlega niður, miðað við núverandi ástand, þegar svo langt 
er um liðið síðan flokkiin vara í tollflokka hefir farið fram.

Á síðari árum hefir vaxið upp verulegur iðnaður hér í landinu. Árið 1935 var 
að vísu gerð nokkur endurskoðun á tollalöggjöf með tilliti til iðnaðar, en hvort- 
t'eggja  er, að sú endurskoðun gat eigi orðið mjög ýtarleg og að síðar hefir tölu- 
verður iðnaður vaxið upp. Er það þvi hin mesta nauðsyn, að gaumgæfilega sé at- 
huguð sú hlið þessara mála, sem að iðnaðinum snýr, með það fyrir augiim, að tolla- 
löggjöfin sé iðnaðinum hagstæð á eðlilegan hátt, en gefi hinsvegar ekki iðnaðar- 
fyrirtækjum aðstöðu til þess að verðleggja vöru sina óhóflega í skjóli aðflutnings- 
gjalda.

Iðnaður sá, sem hér hefir upp komið síðustu árin, hefir stórlega rýrt tolltekjur 
ríkissjóðs. Sumt af þeim varningi, sem framleiddur er nú innanlands, er þess eðlis, 
að eigi væri síður ástæða til þess, að af honum væri greiddur tollur, en af ýmsum 
þeim vörum, sem innfluttar eru. Þarf því vel að athuga, hvort ekki væri ástæða til 
þess að leggja framleiðslutoll á sumar þessar vörur.

Fyrir nokkrum árum síðan var engin tollgæzla hér við land nema í Rvík. Und- 
anfarin ár hefir þetta verið að breytast og tollgæzlu verið komið á fót umhverfis 
landið, eftir því sem við hefir orðið komið og kleift hefir þótt fyrir kostnaðarsakir. 
Ennþá er þessum málum þó ábótavant og þörf fastara heildarskipulags en ennþá er 
orðið. Ennfremur þarf að taka til athugUnar möguleikana fyrir skipulögðu samstarfi 
tollgæzlunnar og annara þeirra, sem eftirlitsstarf vinna fyrir hið opinbera, t. d. 
landhelgisgæzlunnar. Má það líklegt telja, að með öruggri skipun á yfirstjórn toll- 
gæzlumála fyrir landið í heild sinni og náinni samvinnu við aðrar stofnanir, sem 
eftirlitsstörf vinna fvrir ríkið, mætti bæta tolleftirlit án verulega aukins kostnaðar.

Þau fáu aðalatriði, sem nú hafa verið nefnd, sýna það glögglega, að það er hin 
mesta nauðsyn að skipa nú nefnd til þess að endurskoða gildandi lög og fyrirmæli 
í þessum efnum og gera tillögur um frambúðarlausn þeirra. Slík endurskoðun getur 
ekki orðið framkvæmd að neinu gagni nema í milliþinganefnd, sem þá jafnfraint er 
að sjálfsögðu gert ráð fyrir, að hljóti að fá þá aðstoð, sem nauðsynleg kann að 
verða að dómi nefndarinnar og fjármálaráðuneytisins.

Nánar mun verða vikið að ástæðum fyrir tillögu þessari í umræðum, ef tilefni 
gefst til.


