
Nd. 344. N efndaráIit [60. mál]
um frv. til I. um framlenging á gildi III. kafla laga nr. 100/1948, um dýrtíðarráð-
stafanir vegna atvinnuveganna.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar (EOl). •

Þetta frumvarp felur í sér framlengingu söluskattsins, sem nú er orðinn ill-
ræmdastur og óréttlátastur allra þeirra þungu skatta og tolla, sem alþýða landsins nú
stynur undir. Meiri hlutinn vill framlengja söluskattinn, en ég er andvígur því.

Söluskatturinn var upphaflega lagður á þjóðina til þess að greiða kostnað vegna
fiskábyrgðar. Nú er fiskábyrgðin löngu horfin. Gengið hefur síðan verið lækkað til
að bæta útvegsmönnum upp afnám fiskábyrgðarinnar og firra ríkissjóð útgjöldum
af henni, að því er formælendur gengislækkunarinnar sögðu. En söluskatturinn var
hækkaður um leið í stað þess að afnema hann. Síðan var svo hinn ólöglegi báta-
útvegsgjaldeyrisskattur lagður á almenning, - enn ein uppbót í viðbót við gengis-
lækkunina í stað fiskábyrgðarinnar, - en söluskatturinn var jafnframt hækkaður í
stað þess að afnema hann. Og svo kemur það í ljós, að tekjur ríkissins á árinu, sem
nú er að líða, eru svo miklar, að tekjuafgangur hefði numið tugum milljóna króna,
þótt söluskatturinn hefði alls ekki verið á lagður. Það sýnir sig því, að hægt var að
afnema söluskattinn í fyrra, eins og Sósíalistaflokkurinn þá lagði til.

Þegar Sósíalistaflokkurinn nú hefur lagt til afnám söluskattsins, hafa formæl-
endur hans, stjórnarflokkarnir og ráðherrar þeirra, svarað því, að innflutningur og



þar af leiðandi ríkistekjur yrðu ekki eins miklar á komandi ári eins og því, sem nú er
að líða. Þetta er komið undir þeirri efnahagsstefnu, sem ákveðin er. Ef almenningur
fær að framleiða fisk til útflutnings, óáreittur af bönnum ríkisstjórnarinnar, - ef
þjóðin fær að nýta til fulls hin miklu atvinnutæki sín og bankarnir eru látnir
styðja að gjaldeyrisöflun landsmanna með eðlilegum lánveitingum til gernýtingar
afurðanna, - þá er enginn efi á, að Ísland getur framleitt gjaldeyrisverðmæti, sem
nema 150-200 millj. kr. meira en gert hefur verið á þessu ári, og því einnig flutt
inn meira sem því svarar. .

Fái efnahagslíf þjóðarinnar að þróast í friði fyrir höftum og lánsfjárbanni rík-
isstjórnarinnar, er því alveg jafnt hægt að sleppa þjóðinni við söluskattinn á árinu
1952 eins og staðreyndirnar nú sanna, að hægt hefði verið að sleppa henni við
hann 1951.

Samtök almennings um allt land hafa krafizt afnáms söluskattsins. Ég birti
hér sem fylgiskjal sýnishorn slíkra samþykkta, sína úr hverjum hóp hinna ýmsu
stétta í landinu: verkamanna, húsmæðra, bænda, atvinnurekenda o. s. frv.

Fáist frumvarp þetta ekki fellt við 2. umr., mun ég freista þess við 3. umr. að fá
fram breytingu á því.

Tillaga mín er, að frv. þetta sé fellt.

Alþingi, 5. des. 1951.

Einar Olgeirsson.
Fylgiskjal.

Sýnishorn af samþykktum almennings um samþykkt söluskattsíns.

1. Samþykkt aðalfundar Bandalags kvenna í Reykjavík 12.-13. nóv.
Aðalfundur Bandalags kvenna í Reykjavík, haldinn dagana 12.-13. nóv. skorar

m. a. á Alþingi að gera raunhæfar ráðstafanir gegn hinni sívaxandi dýrtíð, t. d.
með afnámi söluskattsins. Þar segir m. a.:

"Fundurinn skorar á Alþingi að gera raunhæfar ráðstafanir gegn hinni sívax-
andi dýrtíð, sem er að verða alþýðu manna óbærileg, til dæmis með því, að sölu-
skatturinn verði afnuminn frá næstu áramótum."

2. Ályktun Hins íslenzka prentarafélags 25. nóv. 1951.
Hið íslenzka prentarafélag sendir ályktanir af fundi, sem það hélt 25. nóv.

1951, í bréfi til Alþingis 26. nóv. s.l., þar sem þeir vilja afnám söluskattsins nú
þegar. Þar segir m. a.:

"Fundur haldinn. í Hinu íslenzka prentarafélagi í Alþýðuhúsinu í Reykjavík 25.
nóv. beinir þeirr! áskorun til ríkisstjórnarinnar og Alþingis, að þessir aðilar afnemi
nú þegar söluskattinn. Fundurinn telur, að skattur þessi sé slík byrði á almenning,
að ekki verði lengur við unað."

3. Samþykkt Félags íslenzkra iðnrekenda 13. okt. 1951.
Félag íslenzkra iðnrekenda skorar á Alþingi m. a. að afnema nú þegar sölu-

skatt af innlendum iðnaðarvörum, með bréfi 15. okt.
Þar segir viðvíkjandi söluskattinum:
"Þrefaldur söluskattur. 'I

Almennur fundur í Félagi ísl. iðnrekenda hinn 13. okt. 1951 beinir þeirri áskorun
til Alþingis að afnema nú þegar hinn þrefalda söluskatt af innlendum iðnaðarvörum.

Átelur fundurinn sérstaklega, að tilbúnum varningi erlendum skuli veitt sérstök
vernd með því að leggja þyngri söluskatt á innlendar iðnaðarvörur úr aðfluttum
hráefnum en erlendar iðnaðarvörur innfluttar."



4. Samþykkt stjórnar Alþýðusambands Íslands 26. nóv. 1951.
Stjórn Alþýðusambands Íslands segir i bréfi til Alþingis 26. nóv. 1951 um sölu-

skattinn:
"Lækkaðir séu til muna tollar á nauðsynjavörum og afnuminn söluskattur af

þeim og innheimta hans gerð einfaldari, á meðan hann að einhverju leyti er inn-
heimtur."

5. Samþykkt 13. iðnþings Íslendinga.
Landssamband iðnaðarmanna sendir bréf 10. september 1951,þess efnis m. a. að

nema úr gildi söluskatt á þessu ári. Þar segir:
,,13. iðnþing Íslendinga skorar á ríkisstjórn og Alþingi að nema lll' gildi sölu-

skatt á þessu ári. Meðan söluskatturinn ekki fæst niður felldur, verður að krefjast
þess, að söluskattur verði ekki nema einu sinni innheimtur af sömu vöru sölu og
þjónustu.

Greinargerð: Söluskatturinn var upphaflega lagður á til styrktar sjávarútveg-
inum, en þar sem nú hefur verið tekin upp önnur leið í þeim efnum, er sá grund-
völlur, sem þessi skattur var byggður á, raunverulega fallinn úr sögunni. Fram-
kvæmd söluskattslaganna er og slík, að ekki verður við unað, þar sem honum er
beitt sem beinum verndartolli fyrir innf'luttan erlendan iðnað. Má sem dæmi nefna,
að föt unnin að öllu leyti hér innanlands eru háð 15.7% söluskatti, en innflutt föt
ekki nema 9.7%."

6. Ályktun Bændafélags þingeyinga 20. nóv.
Bændafélag Þingeyinga sendir ályktanir frá fundi þess, er haldinn var 20. nóv.,

með bréfi til Alþingis 25. nóv. s. l. Þar segir m. a.:
"Söluskattur. Bændafélag Þingeyinga krefst þess, að lög um söluskatt séu afnum-

in, og litur svo á. að frumvarp það, sem fram er komið á Alþingi um, að helmingur
söluskattsins renni til bæjar- og sveitarfélaga, verði einungis til þess að tefja fyrir
afnámi söluskattslaganna.'


