
Ed. 227. Nefndarálit [4. mál]
um frv. til I. um framlenging á gildi III. kafla laga nr. 100/1948, um dýrtíðarráð-
stafanir vegna atvinnuveganna.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Með lögum nr. 100/1948 var ákveðið að stofna sérstakan dýrtíðarsjóð. Höfuð-
hlutverk hans skyldi vera það samkv. 19. gr. laganna að standa straum af greiðslum
vegna ábyrgðar ríkisins á verði útfluttrar vörur. Tilgangurinn með stofnun sjóðsins
var því sá einn að koma í veg fyrir gengislækkun krónunnar. Söluskatturinn var
með sömu lögum á lagður til þess að sjá dýrtíðarsjóðnum fyrir fé til greiðslu út-
flutningsuppbótanna, þ. e. til þess að afstýra gengisfalli ísl. krónunnar.

Fyrsta verk ríkisstjórnar Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins, sem
tók við völdum 1950, var að lækka gengi krónunnar stórkostlega til þess að komast
hjá greiðslum útflutningsuppbóta. Þrátt fyrir það hélt hún áfram að innheimta sölu-
skattinn. Árið eftir tók svo ríkisstjórnin upp bátagjaldeyrisfyrirkomulagið til styrktar
bátaútveginum. Talið er, að sá styrkur nemi árlega um 60 millj. kr., sem fara um
hendur útflytjenda afurða bátaflotans. En það, sem almenningur greiðir vegna hækk-
aðs vöruverðs, nemur langtum hærri upphæð; sennilega ekki undir 100 millj. kr.
Samt fékk ríkisstjórnin cnn söluskattinn framlengdan og meginskattinn hækkaðari
úr 6% í 7%.

Hin upprunalega ástæða fyrir álagningu söluskattsins er þó algerlega burt fallin,
þar sem gert var ráð fyrir, að skatturinn skyldi aðeins tekinn, meðan ríkisstjórnin
greiddi útflutningsuppbætur.

Með frumv. því, sem hér liggur fyrir, leitar ríkisstjórnin enn framlengingar
á söluskattinum. Sérstök milliþinganefnd vinnur nú að endurskoðun á skattalöggjöf
ríkisins í heild. Væntanlega verða tillögur hennar afhentar ríkisstjórninni og lagðar
fyrir Alþingi svo tímanlega, að þær fái afgreiðslu áður en þingið lýkur störfum.

Alþýðuflokkurinn telur söluskattinn ranglátari og óskynsamlegan. Hann lendir
þyngst á barnmörgum fjölskyldum. Hann eykur dýrtíðina og hækkar þar með fram-
leiðslukostnaðinn og torveldar sölu á útflutningsafurðum okkar.

Ég lít svo á, að ekki eigi að afla ríkissjóði tekna með slíkum skatti, og legg þvi
til, að frumv. verði fellt.

En þar sem ætla má, að stjórnarflokkarnir muni samþykkja frumvarpið, þykir
mér rétt að flytja tillögur um, að fjórðungur söluskattsíns renni í sveitarsjóði.
Sveitarfélögin eiga í miklum f'[árhagserf'iðleikum. Úr því má nokkuð bæta með þvi
að láta þau fá til sinna sjóða nokkurn hluta söluskattsins. sé hann innheimtur á
annað borð. Flyt ég því til vara breytingartillögur um það efni á sérstöku þingskjali.

Alþingi, 2. des. 1953.

H. Guðmundsson.


