
Sþ. 18. Tillaga til þingsályktunar
iim undanþágu frá greiöslu á benzinskatti.

Flm.: E ir iku r  Einarsson, Tngólfur .iónsson, Gísli Sveinsson.

Aljiingi á lyk tar  a8 fela r ík isstjórninni að veita eftirleiðis algerða undanþágu frá 
greiðslu á benzinskatti fy r ir  þær bifreiðar, sem annast flutning á búsafurðum  og að- 
drá ttum  í hinum hat'nlausu héruðum  sunnan  lands, Arnes-, Rangárvalla- og Vestur- 
Skaftafellssýslum. — E r  r ík isstjórninni jafn fram t falið að gera með reglugerð ná- 
lívæmari skipun uin undanþágu þessa, svo að hún svari á sem réttmætastan hátt til- 
gangi sínum.

G r e i n a r g e r ð .
Með vegagerðum, brúargerðum  og hafnargerðum hefur Alþingi nú á síðari árum 

sýnt aukinn skilning á þörf landsmanna lil samgöngubóta til lands og sjávar. En 
auk mikilla fjárframlaga til þessara aðgerða, hefur það og veitt drjúga fjárstyrki 
þeim til léttis, er eiga örðuga aðstöðu og kostnaðarsam a uin flutning nauðsynja sinna 
milli viðskiptastöðvanna og heimilanna. S tvrkur sá, sem nú er árlega veittur í fjár- 
lögum til flóa- og fjarðabáta, cr þar hezt til sönnunar. F e r  hann  hækkandi með 
hverju líðandi ári og m un litt talinn eftir, svo réttmæt þykir slík aðstoð til að bæta ú r  
aðstöðu- og kostnaðarmun, er landsmenn eiga við að búa í þessum efnum.

Hafnlevsuhéruðin sunnan  lands eiga hér sérstöðu. B átastvrkir til vöruflutninga 
notast þar ekki, og svo má kalla, að ákvörðunarstaðurinn, kaupstaðurinn, sé nú 
Revkjavík ein, síðan siglingar til Eyra rbakka  og annarra  verzlunarstöðva eystra hurfu  
úr sögunni. — Þessar vöruflutningaleiðir eru langar og bifreiðakosturinn dýr og fer 
sihækkandi með aukinni dýrtíð. Sér hver sanngjarn  maður, að hér m u n ar  miklu í 
samanburði við þá, er njóta þeirrar  aðstöðu eða þess stvrks, að flutningskostnaður- 
inn verður aukaatriði.

Þingsálvktunartillaga þessi á fullan rétt á sér, og sainþvkkt hennar sam ræm ir 
aðgerðir Alþingis Jieim til léttis, er búa við anninarka dreifbýlisins og hinna löngu 
leiða. Afnám benzínskattsins samkvæint tillögunni ætti að verða til ö rvunar  fram- 
leiðslu og viðskiptum, og tekjum issir ríkisins lítill ínóts við hagræðið.

Að sjálfsögðu er ætlazt til, að undanþága Jiessi nái til m jó lkurflu tn inga um svæði 
jiað, er uin ræðir, jafn t  og anna rra  vöruflutninga, og að bifreiðar, sem undanþágan 
tekur til, séu einungis þær, er.sam kvæm t áætlunum, samningum og notkun að stað- 
aldri eru hafðar til þessara þarfa. Verður ekki h já  því komizt, að r ík iss tjó rn in  setji 
þar nánari reglur, svo sem tillagan gerir ráð fyrir.


