
sþ. 292. Nefndarálit [1. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1952.

Frá 1. minni hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur þrfklofnað um frumvarpið. Þótt ágreiningur væri nálega enginn
milli mín og fulltrúa Alþýðuflokksins (HV) og í félagi flyttum við margar breyt-
ingartillögur, hefur hann þó ekki séð sér fært að skila með mér sameiginlegu nefnd-
aráliti.

Ágreiningur minn við meiri hluta nefndarinnar stafar fyrst og fremst af því, að
mér virðist sú stefna, er mörkuð var með afgreiðslu hans á frv. í hæsta máta var-
hugaverð og hættuleg fyrir efnahag þjóðarinnar og afkomu alla. Að vísu er hér ekki
um neina stefnubreytingu að ræða frá undanförnum árum. Stefnan hefur verið hin
sama síðan hinir þrír ábyrgu borgaraflokkar tók við stjórn í ársbyrjun 1947. Afleið-
ing hennar er það atvinnu- og fjárhagsástand, sem nú er ríkjandi í landinu, og má
fullyrða, að ekki sé seinna vænna að snúa við á þeirri braut, ef ekki á verr að fara.
Hins vegar sjást þess engin merki Í afgreiðslu meiri hluta nefndarinnar á fjárlaga-
frumvarpinu, sem gerð er í samráði við hæstv. ríkisstjórn, að nein stefnubreyting sé í
vændum.

Sú þróun, sem átt hefur sér stað þessi ár, er í stuttu máli þannig, að jafnframt því
sem fjárlögin hafa hækkað, hefur hlutfallslega meira farið til hvers konar kostnaðar
við rekstrarkerfi ríkisins, en minna til beinna framkvæmda, sem skapa þjóðinni bætt
framleiðsluskilyrði og bættan grundvöll að efnahagsafkomu.

Önnur aðalhlið þessarar þróunar er sú, að hinir óbeinu skattar og tollar, sem
lenda á almenningi nokkurn veginn jafnt, hvort sem efnahagur einstaklingsins er
góður eða ekki, eru mikill og vaxandi hluti ríkisteknanna. En að sama skapi lækka
hinir beinu skattar hlutfallslega. Skal nú sýnt fram á þetta nokkru nánar.

Fjárlagafrumvarp það, er hér er til afgreiðslu, er hæsta fjárlagafrumvarp, sem
Alþingi nokkru sinni hefur fengið til meðferðar. Eru rekstrarútgjöld þess áætluð
314,577 millj. kr. Með hækkunartillögum meiri hlutans mun þessi upphæð verða
allmiklu meiri. Það skal tekið fram, að um allmargar af þessum tillögum, svo sem
þær hækkanir, er gerðar voru á fjárveitingum til verklegra framkvæmda, var ekki
ágreiningur í nefndinni. En hér er um að ræða mörgum tugum milljóna hærri upp-
hæð en á fjárlögum yfirstandandi árs. Mun þó eitthvað ókomið, sem hækka mun
þessa upphæð við 3. umræðu.

A frv. er gert ráð fyrir tekjum að upphæð 3S3.8millj. Þar af er áætlað, að 270.8
millj. fáist með sköttum og tollum, en ca. 93 millj. eftir öðrum leiðum, og gilda þar
mest tekjur áfengis- og tóbakseinkasölu.

Hinar 270.8millj. kr. skatta- og tollatekjur, sem áætlaðar eru, skiptast þannig, að
beinir skattar: tekju- og eignarskattur, tekjuskattsvíðauki. stríðsgróðaskattur og
fasteignaskatur - nema samtals 43 millj. og 200 þús. kr. Nema því hinir óbeinu
skattar og tollar samtals 227 millj. kr. 650 þús. kr. Sé þessari upphæð deilt niður á
landslýðinn, koma ca. 1600kr. í hlut hvers einstaklings, eða 8000kr. á hverja 5 manna
fjölskyldu.

Fimm stærstu liðirnir, sem leggjast beint á söluverð almennra nauðsynjavara,
nema þessum uppphæðum samkvæmt áætluninni:

Vörumagnstollur " .
Verðtollur .
Innflutningsgjald af benzíni .
Gjald af innlendum tollvörum .
Söluskattur .

22.5 millj.
93.0
9.5
7.5

77.0

Samtals 209.5 millj.

Til samanburðar má benda á það, hve mikið var innheimt af þessum skattstofnum
frá síðustu áramótum til október loka yfirstandandi ár. Þær tölur líta þannig út:

Vörumagnstollur .
Verðtollur .
Innflutningsgjald af benzini .
Gjald af innI. tollvörum .
Söluskattur .

20.202 millj.
92.103
9.550
4.176

67.381

Samtals 193412 millj.



Nú er það algild reynsla, að innflutningur og verzlunarvelta öll er langsamlega
mest síðustu mánuði ársins. Eru því allar líkur til, að tekjuliðir þessir séu of lágt
áætlaðir, og hefur verið gefið í skyn af meiri hlutanum, að til mála gæti komið að
hækka þá eitthvað við 3. umr. til að vega á móti hækkunum gjaldabálksins.

Þessir gífurlega háu óbeinu skattar, sem leggjast beint á vöruverðið í landinu, eru
einmitt einn stærsti þáttur dýrtíðarinnar, sem allir kvarta undan. t því samband er rétt
að minnast á, að árstekjur Dagsbrúnarverkamanns. sem hefur vinnu allt árið, munu
nú nema ca. 30000.00 kr. miðað við núgildandi kauptaxta. Sé hann fjölskyldumaður,
þarf hann að greiða 7'4 hluta launa sinna eða meira í óbeina skatta til ríkisins, um
leið og hann kaupir nauðsynjavörur til heimilis síns. Þar við bætast svo beinir skattar
og nefskattar, svo að ekki mun ofmælt, að skattgreiðslur slíks heimilisföður séu í
mörgum tilfellum Y3-% af tekjum hans og stundum meira. Nú er það viðurkennt af
öllum, að það sé einmitt hin óbærilega, sívaxandi verðbólga, sem þjakar allt efna-
hags- og atvinnulíf, og er því ljóst, hve nauðsynlegt er að stefna inn á þá braut að
lækka hina óbeinu skatta að verulegu leyti.

Einn mikilsverður liður í þróuninni undanfarin ár er sá, að óbeinir skattar og
tollar hafa verið hækkaðir og lagðir á nýir til þess að mæta ákveðnum útgjöldum
ríkissjóðs. Þannig var 1. d. með söluskattinn. Þegar hann var lagður á, var því haldið
fram af þáverandi stjórnarflokkum. að það væri gert til að standa straum af fisk-
ábyrgðinni. Þær greiðslur námu samtals rúmum 50 millj. kr. þau þrjú ár, sem
fiskábyrgðarlögin giltu. Nú eru þær greiðslur úr sögunni fyrir nærri tveimur árum,
en samt er haldið áfram að leggja söluskatt, hærri en áður, á hvers konar vöru og
þjónustu, sem um er að ræða. Á yfirstandandi ári mun upphæð hans nema a. m. lL
90 millj., og næsta ár er upphæð hans áætluð 77 millj., eða þriðjungi hærri en fisk-
ábyrgðargreiðslurnar námu samtals í þrjú ár. Hér er því framkvæmt svo gífurlegt
skattarán af almenningi, að slíkt er óhugsandi til lengdar. Þegar þess er cnn fremur
gætt, að þessi eini skattstofn er talinn nema 11-12% af hinu almenna verðlagi í
landinu og 5-6 vísitölustigum. þá er auðsætt, að eigi nokkra tilraun að gera til að
halda verðbólgunni í skefjum, á að afnema þennan skatt.

A fyrsta fundi nefndarinnar flutti ég því eftirfarandi tillögu:
,,1. Þar sem verðlag allra nauðsynjavara í landinu er nú orðið mjög hátt og vitað

er, að tekjur þær, er ríkið tekur í tollum og öðrum óbeinum sköttum, ásamt
verzlunarálagningu þeirri, er þeim fylgir, eru verulegur hluti vöruverðs ins, og
þar sem þegar hefur verið létt af ríkissjóði þeim útgjöldum, er söluskattinum
var ætlað að mæta, þá er hann var lagður á fyrst, telur nefndin rétt að láta inn-
heimtu þessa skattstofns niður falla um næstu áramót, þegar lög um hann falla
úr gildi, og ákveður að starfa að afgreiðslu frumvarpsins með tilliti til þess, að
svo verði gert.

2. Til þess að lækka útgjöld ríkisins svo sem unnt er og mæta þannig þeirri lækk-
un á tekjuáætlun frumvarpsins, er afnám söluskattsins veldur, vill nefndin
marka þá stefnu, að rekstrarútgjöld í starfskerfi ríkisins og ríkisstofnunum
verði eigi hærri en á síðustu fjárlögum, nema þar sem sérstakar ástæður kunna
að vera fyrir hendi."

Fulltrúi Alþýðuflokksins í nefndinni (HV) lýsti sig tillögunni meðmæltan, en
meiri hlutinn, fulltrúar stjórnarflokkanna, fann henni flest til foráttu. Töldu þeir
ómögulegt að samþykkja hana, nema fyrir lægju í einstökum atriðum nákvæmar
tillögur um niðurfærslu gjalda, er næmu upphæð söluskattsins. og yrði þá að taka af-
stöðu til þeirra áður en samþykkt væri að fella skattstofn þennan niður.

Vitanlega var hér aðeins um undanbrögð að ræða, því að slíkar tillögur áttu
að vera til í starfi nefndarinnar, jafnframt því er hún athugaði frumvarpið og rann-
sakaði starfrækslu hinna ýmsu stofnana, möguleika á sparnaði og aðra tekjumögu-
leika ríkissjóðs á næsta ári. Hér var því um það að ræða, hvort starf nefndarinnar
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skyldi beinast að þessu ákveðna marki þegar frá byrjun og finna skyldi leið til
þess að afnema þennan óvinsælasta og ranglátasta neyzluskatt, sem almenningur
verður að greiða. A það vildi stjórnarmeirihlutinn ekki fallast. Eftir allharðar um-
ræður var tillögunni vísað frá á þriðja fundi nefndarinnar með eftirfarandi dag-
skrá, er flutt var af formanni nefndarinnar:

"Þar sem engar ákveðnar tillögur eru gerðar um niðurfærslu útgjalda á fjár-
lagafrumvarpinu á móti lækkun þeirra tekna, er niðurfelling söluskattsins hlyti
að hafa í för með sér, og ekki hefur heldur verið bent á aðra tekjustofna til þess
að vega upp á móti söluskattínum, en nefndin lítur hins vegar svo á, að fjárlög
beri að afgreiða greiðsluhallalaus, þykir ekki tímabært að láta fara fram sérstaka
afgreiðslu um þennan lið og tekur því fyrir næsta mál á dagskrá."

Atkvæðagreiðslan féll þannig, að með frávísuninni greiddu atkvæði allir full-
trúar beggja stjórnarflokkanna, 7 að tölu, en móti henni voru aðeins, við tveir hv.
fulltrúi Alþýðuflokksins HV. og undirritaður.

Var þá sýnt, að ekki yrði fram komið neinni stefnubreytingu, enda hefur
ríkisstjórnin flutt frumv. um framlenginu söluskattsins, sem ákveðið mun vera að
lögfesta á þessu þingi.

þrátt fyrir þetta fluttum við Hannibal Valdimarsson margar breytingartillögur
til lækkunar á ýmsum gjaldaliðum í ríkisrekstrinum, sem óhóflega hafa vaxið hin
síðari ár. Undantekningarlaust voru þær felldar af sameiginlegum meiri hluta
stjórnarflokkanna. Munu þeir nú telja sig hafa næga peninga í ríkissjóði, svo að
óþarft sé að hugsa um sparnað.

Skulu nú færð rök að því, að auðvelt var að ná því marki, er í tillögunni fólst,
ef nægur vilji hefði verið fyrir hendi í þá átt.

Í fyrsta lagi skal á það bent, að með afnámi söluskattsíns væri stórt spor stigið
til lækkunar verðbólgunnar í landinu. Þannig mundi ríkissjóði sparast allveruleg út-
gjöld, ekki aðeins í beinum launagreiðslum til opinberra embættismanna, heldur
einnig í hvers konar útgjöldum við rekstur hinna ýmsu ríkisstofnana. Sem dæmi
skal það nefnt, að samkvæmt upplýsingum forstjóra Skipaútgerðar ríkisins kostar
hvert vísitölustig 150000.00 kr. fyrir skipaútgerðina og landhelgisgæzluna sam-
eiginlega. Lækkun um 6 vísitölustig mundi því spara þessum stofnunum, sem ríkis-
sjóður stendur beint undir, ekki minna en 900 þús. kr.

Þá hefur póst- og símamálastjóri enn fremur upplýst á fundi fjárveitinga-
nefndar, að launagreiðslur póstsins hækki um 42 þús. kr. við hvert hækkað vísi-
tölu stig og launagreiðslur símans um 272 þús. kr. við hvert stig. 6 stiga lækkun
mundi því spara þessum stofnunum 1.884 millj. Þannig mætti vitanlega halda
áfram gegnum hverja ríkisstofnun af annarri. Hvað mundi koma í ljós gagnvart
öllum verklegum framkvæmdum, sem ríkið kostar að öllu eða einhverju leyti, svo
sem hafnargerðir, brýr og vegagerðir, er kosta marga milljónatugi ? Sama mundi
gilda um skólakerfið á 15. gr., er kostar samkvæmt áætlun næsta árs ca. 50 mIllj.,
atvinnumálin á 16. gr., sem áætlað er að kosti ríkissjóð nærri sömu upphæð, o. s. frv.
Þá má nefna aðra kostnaðarliði, svo sem húsaleigu, ljós, hita, ræstingarkostnað
o. fl.

t öðru lagi bendir margt til þess, að ýmsir aðrir liðir í tekjuáætlun næsta árs
séu óþarflega lágt áætlaðir. Má þar til nefna vörumagnstoll. verðtoll. tekjur áfengis-
verzlunar o. fl.

Í þriðja lagi munu fáir vilja neita því, að möguleikar séu til sparnaðar í
rekstri ríkis og ríkisstofnana, er verulegum upphæðum mættu nema, ef viljann
vantaði ekki til framkvæmda. Þess gerast fjölmörg dæmi, að einstaklingar hafa
fleiri en eitt starf á hendi, með hálf önnur og tvöföld laun og jafnvel meira, og
þekkist að þeir reki sjálfstæða atvinnu þar að auki. Í athugasemdum við frum-
varpið er þess getið, að í forsætis-, félagsmála-, fjármála- og menntamálaráðuneyti
verði fjölgað um einn fulltrúa í hverju ráðuneyti, er vinni hálfan daginn.

Þegar athugaður er starfsmannafjöldi þessara ráðuneyta, virðist þessi ráð-
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stöfun óneitanlega bera nokkurn keim af því, að þarna s.é um fólk að ræða, sent
viðkomandi stjórnarvöld vilji koma fyrir í starfi.

Síðan ég tók sæti í fjárveitinganefnd árið 1946 hefur sú nefnd þrásinnis óskað
eftir að fá starfsmannaskrá ríkis og ríkisstofnana þannig sundurliðaða, að sýnt
væri hjá hverjum einstaklingi, hvaða laun hann tekur fyrir störf í þágu hins opin-
bera, þótt á fleiri stöðum sé en einum. Var þetta gert í skýrslum ríkisgjaldanefndar,
er Framsóknarflokkurinn setti á stofn, er hann tók við völdum 1927. En þrátt
fyrir ítrekaðar beiðnir nefndarinnar hefur þessari ósk aldrei verið sinnt.

Þá er full ástæða til að athuga kjör þau, er þær stofnanir, er sitja í leiguhús-
næði, þurfa að búa við. Upplýst var t. d., að ein ríkisstofnun, er leigir húsnæði
hjá Reykjavíkurbæ, muni þurfa að greiða kr. 250000.00 á ári fyrir húsnæði,ljós,
hita og ræstingu. Hve mörg ár skyldi þurfa til að láta slíkar greiðslur borga nægi-
lega stóra byggingu yfir viðkomandi stofnun?

Allt þetta og margt fleira þurfti vitanlega að athuga st í starfi nefndarinnar og
samvinnu við hv. ríkisstjórn og var fyllilega mögulegt, ef einhver vilji hefði verið
fyrir hendi til að lagfæra þessi mál. En til þess þurfti að stefna frá byrjun að
ákveðnu marki, svo sem tillagan gerði ráð fyrir.

Þá leiddi ég einnig rök að því, að þótt ekki tækist að ná fullkomnum greiðslu-
jöfnuði með þeim ráðum, er hér hefur verið lýst, þá er það síður en svo nein
goðgá að skila fjárlögum með einhverjum greiðsluhalla, þegar það vinnst í staðinn
að lækka hið almenna verðlag í landinu allt að 12% og vísitöluna allt að 6 stigum.

Alveg sérstaklega er þetta athugandi í sambandi við þá útkomu, er sýnilega
verður á fjárhagsafkomu ríkisins yfirstandandi ár. Skal nú gerð grein fyrir því
máli nánar.

Tekjuáætlun síðustu fjárlaga nam 297.9 millj. kr. A fyrstu 10 mánuðum árs-
ins, eða til októberloka s.l., námu innheimtar tekjur 317.9 millj., eða 20 millj. hærri
upphæð en áætlunin nam. Eru þá ókomnar tekjur tveggja síðustu mánaða, sem
samkvæmt margra ára reynslu eru langsamlega tekjuhæstir, einkum vegna aukinnar
verzlunarveltu og innflutnings fyrir hátíðar. Tekjur októbermánaðar námu 45.75
millj., og er þvi varlega áætlað, að tekjur nóvember- og desembermánaðar nemi
samtals 110 millj. En það þýðir hins vegar 130 millj. tekjur fram yfir áætlun og
gæti orðið meira. Þetta sýnir það, að tekjuáætlun frumvarpsins er gerð meira en
þriðjungi of lág. Til októberloka námu gjöldin 233.9 millj" og var því tekjuaf-
gangur um þan mánaðamót 84 millj. Tekjuafgangur í októbermánuði var 18.4
millj. Sé reiknað með sama tekjuafgangi í nóvember og desember verður það sam-
tals 36.8 millj. og allur· tekjuafgangur ársins þá 120.8 millj. og er varlega áætlað.

Í októberlok val' innheimtur söluskattur að upphæð 67.4 millj. Kemur þá í ljós,
að þótt innheimta hans hefði verið felld niður um síðustu áramót og ríkið því
farið á mis við þær tekjur, þá hefði samt verið 16.6 mIlj. kr. tekjuafgangur um
síðustu mánaðamót.

Þar við bætist, að afnám söluskattsins hefði sparað ríkissjóði veruleg útgjöld
og tekjuafgangurinn því raunverulega orðið mun meiri en þetta.

Þetta sýnir mjög greinilega, að á þessu ári var innheimta söluskattsins alger-
lega óþörf.

Það, sem gert hefur verið á þessu ári, er þvi það að innheimta af almenningi
og atvinnulífinu á annað hundrað millj. kr. fram yfir það, sem þurfti vegna af-
komu ríkisins, og afleiðingin leynir sér ekki.

Fyrir nokkru síðan voru allir bæjarstjórar landsins saman komnir á fundi í
Reykjavík til að leita eftir aðstoð hins opinbera vegna fjárhagserfiðleika bæjar-
félaganna. Atvinnuleysið er orðið óþolandi böl í fjölmörgum bæjum og þorpum
landsins. Inn á markaðinn hefur verið hrúgað miklu af erlendum varningi, sem
hleðst upp í vörugeymsluhúsum, þurrkar upp fjármagnið, sem í umferð var, en
selst ekki vegna síminnkandi kaupgetu.

Iðnaðurinn innlendi dregst svo saman, að í Reykjavík einni mun ófaglærðu iðn-
verka fólk i fækka allt að helmingi á árinu. Útgerðarfyrirtæki stöðvast vegna lánsfjár-
skorts, þótt eigendur þeirra eigi sannanlega miklar eignir bundnar ístofnframlögum.
Sama gildir um fjölmarga iðrirekendur. Bændurnir safna skuldum við kaupfélögin,
sem aftur lenda í stórkostleg fjárhagsvandræði og greiðsluþrot.

Og kóróna þessa ástands er ríkissjóður með a. m. k. 120 millj. kr. tekjuafgangi.
Nákvæmlega þessari sömu stefnu er haldið í afgreiðslu frumvarpsins. En það el' ein-
mitt af völdum þessarar stefnu, að nú er að skella yfir íslenzkt atvinnulíf verri kreppa
en hin alræmda heimskreppa 1931. Það gerist, þótt nú séu afurðir okkar mjög auð-
seljanlegar á ágætu verði og framleiðslu tæki eigum við betri og fullkomnari en
nokkru sinni áður.

Það er þvi fyrst og fremst af þessum ástæðum, sem ég er andvígur afgreiðslu
frumvarpsins í þeirr i mynd, sem meiri hlutinn hefur gengið frá því.

Breytingartillögur mun ég flytja á sérstöku þingskjali.

Alþingi, 27. nóv. 1951.

Ásmundur Sigurðsson.


