
Ed. 1109. Nefndarálit
mn frv. til I. um veltuskatt.

Frú minni hl. Ijárhagsnefndar.

I~g get ekki verið rneðnef'ndarrnónnum mínum sammála um það að mæla með
þessu frv. Mér er :lð vísu ljóst, að eins og nú er komið, þarf ríkissjóður á auknum
tekjum að halda, ef komast á hjá stórfelldum tekjuhalla á árinu, enda hef ég ekki
mælt í gegn hinum öðrum skattafrumvörpum, sem ríkísstjórnín hefur nú borið fram.
En hvað snertir skatt þann, er þetta frv. ráðgerir, þá tel ég hann þess eðlis, að ófor-
svaranlegt sé að leggja hann á þjóðina.

Samkvæmt frv. eiga verzlunarfyrirtæki og iðju- og iðnfyrirtæki að greiða skatt
í ríkissjóð af veltu þessa árs. er nemur 1V2 % af heildsölu og umboðssölu og 1% af
veltu smásöluverzlana og iðju- og iðnfyrirtækja. Er skattur þessi jafnhár, hvort sem
seldar hafa verið þarfar eða óþarfur vörur og hvort sem það hefur verið með miklum
eða litlum ágóða eða jafnvel með tapi. Hann fer því ekkert eftir gjaldþoli skatt-
greiðandans eða arði hans af rekstrinum, eins og allir aðrir 'skattar gera þó að
einhverju leyti, og er því svo ranglátur sem framast má verða.

Veltuskattur slíkur sem frv. ráðgerir mundi hindra verðlækkun í landinu sem
honum nemur og þannig gera sitt til að viðhalda dýrtíðinni eða jafnvel auka hana.
f 7. gr. frv. er að vísu bannað að telja skattinn í kostnaðarverði vöru eða taka it
annan hátt tillit til hans við verðákvörðun. En öllum er auðsætt, að ef fyrirtækin
geta greitt skattinn með þessu móti, þá gætu þau alveg eins lækkað vöruna jafn-
mikið og skattinum nemur, og hefur verðlagseftirlitið vald til að þvinga þau til
þess. Mundi sú leið, að lækka vöruverð. draga úr tekjuþörf ríkissjóðs, auk þeirra
hagsmuna, sem framleiðsla landsmanna hefði af því.

Þrátt fyrir ákvæði 7. gr. frv. er alveg ljóst, að skattur þessi leggst á allan al-
menning í landinu sem neyzluskattur og það jafnt á nauðsynjar manna sem óþarfa-
varning. Greinilegast kemur þetta fram, að því er snertir þann hluta landsmanna,
sem verzlar við samvinnufélög, en það mun nú vera (að heimilisfólki meðtöldu)
1I1ll helmingur landsmanna. Liggur í augum uppi, að þótt kaupfélagi sé bannað
að hækka vörurnar vegna skattsins, þá hlýtur hann samt að koma niður á við-
skiptamönnunum sem lækkaður arður af viðskiptunum. Og að því er verzlun sam-
vinnumanna snertir, kemur i þessu efni i sama stað niður, hvort frv. rr samþ.
óbreytt eða skatturinn er lagður á veltu ársins 1944, eins og komið hefur til orða
og a. 111. k. einn nefndarmanna hallazt að. En þó að þetta sé augljósast. að því el'
snertir samvinnuverzlun, hlýtur skatturinn að hafa sömu áhrif á allt vöruverð í
landinu, að því er snertir þær vörur, sem hann nær til; fyrr eða síðar hlýtur hann
beint og óbeint að leggjast ú neytendurna. Hann mun þannig hafa sömu áhrif á
vöruverðið og nýr tollur, en er að því leyti ranglátari en aðrir tollar, að hann kemur
jafnt niður it öllum vörum, hvort heldur eru brýnustu nauðsynjar eða hreinasti
óþarfi. Virðist því skárra úrræði að hækka enn -tolla, einkum á miður þörfum
varningi, en að leggja slíkan neyzluskatt á þjóðina.

Ríkisstjórnin lofar því, að skattur sú, er frv. gerir ráð fyrir, verði ekki fram-
lengdur og að hann gildi því aðeins í eitt ár. Ekki er þó annað sýnilegt en að eins
mikil tekjuþörf verði á næsta ári og nú og þó sennilega meiri, að óbreyttri fjár-
málastefnu ríkisstjórnarinnar og stuðningsflokka hennar. Verður þá að finna
nýjan tekjustofn, sem vonandi verður réttlátari en veltuskatturinn. Virðist alveg
eins mega finna þann tekjustofn nú þegar eins og að ári liðnu, og væri réttara að
gera tilraun í þá átt heldur eu að samþ. þetta frv.

Það mun sennilega reynast erfitt að hafa nægilegt eftirlit með vörusölu fyrir-
tækjanna, til að tryggja rétt framtal og að skatturinn leggist ekki beinlínis á vör-
urnar. Mun því þurfa aukna starfskrafta hjá skattayfirvöldum og verðlagseftir-
liti, sem hlýtur að kosta allmikið fé. Samt sem áður er hætt við, að svo fari um
þennan skatt sem við hefur þótt vilja brenna áður, að hann komi þyngst niður á
þeim heiðarlegu, sem telja rétt fram, og það í enn ríkara mæli en á sér stað um
aðra skatta, vegna þess að svik verði auðveldari en við venjulegt skattaframtal.
Mælir þetta sízt með frv.

Af framangreindum ástæðum legg ég til, að Irv, þetta verði fellt. En þar sem
stuðningsflokkar ríkisstjórnarinnar munu hafa samið um framgang þess, þykir
mér þó rétt að gera tilraun til að fá brýnustu lífsnauðsynjar almennings að minnsta
kosti undanþegnar þessum skatti og mun því bera fram breytingartillögu um það.

Alþingi, 14. fehr. 1945.
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