
Nd. 137. Nefndarálit [8. 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 frv. þessu er lagt til, að söluskatturinn, sem lagður var á með lögum nr.
100/1948, sé enn einu sinni framlengdur um eitt ár. Þessi skattur var upphaflega á
lagður í sambandi við viðleitni þáverandi ríkisstjórnar til þess að koma í veg fyrir
gengisfall krónunnar, og þurfti þvi að afla fjár til greiðslu útfIutníngsuppbóta.
Tveim árum síðar var gengi krónunnar lækkað og þrem árum síðar var bátagjald-
eyriskerfið tekið upp. Með báðum þessum ráðstöfunum voru miklar byrðar lagðar
á bak almennings og þær réttlæUar með nauðsyn útflutningsatvinnuveganna. Beinar
útflutningsuppbætur úr ríkissjóði voru um leið felldar niður. Upprunaleg ástæða
söluskattsins er því fallin burt. Tekjurnar af honum ganga nú til almennra þarfa
ríkisins.

Við teljum, að almennra tekna ríkisins eigi ekki að afla með slíkum skatti sem
söluskattínum, þar eð hann lendir jafnþungt á nauðsynlegum vörum og ónauðsyn-
legum, auk þess sem hann er oft og tíðum innheimtur margsinnis af sömu vöru. Aðal-
tillaga okkar er því sú, að frv. þetta sé fellt. Fjárhagur ríkissjóðs virðist, eins og nú
árar, þola það, enda skýrði fjármálaráðherra svo frá i framsöguræðu sinni fyrir
fjárlagafrv., að á þessu ári mundu tekjur ríkissjóðs fara fram úr áætlun um nálægt
107 millj. kr., eða einmitt þá upphæð, sem söluskatturinn allur er áætlaður á fjár-
lagafrv. fyrir árið 1955.

Meiri hl. nefndarinnar hefur hins vegar lagt til, að frv. þetta verði samþykkt, og
má af því ráða, að framlenging söluskattsins standi fyrir dyrum. Með tilliti til þess,
að bæjar- og sveitarfélög eiga enn í talsverðum fjárhagserfiðleikum sökum skorts
á tekjustofnum og ekki var ráðið fram úr þeim erfiðleikum við endurskoðun þá,
sem nýlega fór fram á skattalöggjöfinni, leggjum við til, að fjórðungur söluskatts-
ins renni til bæjar- og sveitarfélaga, fyrst hann virðist eiga að innheimta á annað
borð, og munum við flytja breytingarfill. um það efni.

Alþingi, 9. nóv. 1954.

Gylfi Þ. Gíslason,
frsm.

Karl Guðjónsson.


