
Ed. 305. Nefndarálit [145. mál]
um frv. til I. um bráðabirgðabreyting nokkurra laga.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.
Frv. þetta er borið fram af ríkisstjórninni, sem telur sig þurfa þann tekju-

auka, er það gerir ráð fyrir og stjórnin áætlar um 49 millj. kr. til þess að ná jöfnuði
á fjárlögum ársins 1956. Samkvæmt frv. eiga verðtollur og vörumagnstollur að
hækka um fjórðung, bílaskatturinn að tvöfaldast, benzínskatturinn að hækka um
20 aura á lítra og hjólbarðaskatturinn að hækka um 100%.

Fullvíst má telja, að áætlun ríkisstjórnarinnar um tekjur af skattahækkun
þessari, um 49 millj. kr., sé allt of lág. því til sönnunar má benda á, að 25% hækkun
á verðtollinum einum nemur nærfellt 45 millj. kr., miðað við innkominn verðtoll
á árinu 1955. Mun því óhætt að fullyrða, að skattahækkun þessi verður yfir 60
millj. kr., ef innflutningur dregst ekki stórkostlega saman.

Tekjur ríkissjóðs voru áætlaðar um 514 millj. kr. árið 1955. Samkv. upplýs-
ingum ríkisbókhaldsins voru þær orðnar um 626 millj. hinn 31. desember, og virðist
mega gera ráð fyrir, að þær reynist alls nálægt 650 milljónum. Samkv. fjárlaga-
frumvarpinu eru tekjurnar 1956 áætlaðar um 594 milljónir, og leggur meiri hluti
fjárveitinganefndar til, að sú áætlun verði hækkuð upp í um 606 millj. Telur meiri
hlutinn, að þá vanti um 46 millj., til þess að jöfnuður náist, ef allar tillögur hans
um hækkun útgjalda eru samþykktar. Meiri hluti fjárhagsnefndar er sömu skoð-
unar og leggur því til, að frv. verði samþykkt.

Ég tel hins vegar, að fyllstu líkur séu til þess, að tekjustofnar þeir, sem ríkis-
sjóður nú hefur að óbreyttum lögum, nægi til þess að mæta útgjöldum fjárlaganna,
þótt breytingartillögur meiri hluta fjárveitinganefndar um hækkun gjalda verði
allar samþykktar.

Skulu nú færð nokkur rök að þessu:
Hækkunartillögur þessar að frádregnum lækkunum nema um 46 millj. kr. Hins

vegar eru ýmsir veigamestu tekjuliðir fjárlaganna áætlaðir miklum mun lægri en
rétt er. Þannig er verðtollurinn áætlaður aðeins 155 millj. kr., en var í árslok 1955
orðinn 178 millj., eða 23 millj. kr. hærri en áætlun næsta árs.

Söluskatturinn er áætlaður aðeins 120 millj., en var í árslok 1955 orðinn 130
millj., eða 10 millj. hærri en áætlunin. Augljóst er, að söluskatturinn hlýtur að
hækka mjög á næsta ári að óbreyttum lögum vegna hinnar stórfelldu hækkunar,
sem orðin er á verðlagi öllu og sýnilegt er að enn magnast gífurlega. Þá er og aug-
ljóst, að benzínskatturinn og bílaskatturinn hljóta að hækka mjög mikið vegna
hinnar miklu fjölgunar á bifreiðum á s. I. ári. Stimpilgjald hækkar og með hækk-
andi verðlagi, og gjald af innlendum tollvörutegundum er bersýnilega of lágt áætlað.

Ég tel því sýnt, að óhætt sé að hækka þessa tekjuliði svo, að fjárlögin verði
hallalaus, og því sé ekki ástæða til tolla- og skattahækkunar þeirrar, sem frv. gerir
ráð fyrir.

Tekjur ársins 1955 hafa þegar orðið 110-120 millj. kr. hærri en áætlað var i
fjárlögum þess árs, og svipuð hefur reynslan orðið nokkur undanfarin ár. Tekju-
áætlun fjárlaganna hefur með ráðnum hug verið samin þannig, að ríkisstjórnin fengi
jafnan ríflegar umframtekjur ár hvert, sem hún síðan hefur ráðstafað að eigin geð-
þótta án þess að leita samþykkis Alþingis fyrr en eftir á, seint og síðar meir. Engin
ástæða er til þess að gefa ríkisstjórninni svo lausar hendur. Það er vissulega nauð-
synlegt, að fjárlg séu afgreidd hallalaus. En hitt er engu síður nauðsynlegt, að Al-
þingi geri ráðstafanir til þess, að stjórnin haldi sér við ákvæði fj:írlaganna, en taki
ekki fjárveitingavaldið í sínar hendur.

Það liggur í augum uppi, að ef frv. þetta verður að lögum, hlýtur það að leiða
til enn vaxandi verðhækkunar og aukins framleiðslukostnaðar.

Samtímis frv. þessu ber ríkisstjórnin fram í neðri deild frv. til laga um nýjar
álögur á landsmenn, sem hún áætlar að nema muni um 137 millj. kr. á þessu ári.
Verði bæði þessi frv. samþykkt, hækkar skattabyrði almennings í landinu um
nokkuð yfir 200 millj. á þessu ári. Þarfleysa er að eyða orðum til þess að sýna fram
á, hver áhrif slík hækkun hefur á verðlag í landinu og gildi krónunnar.

Verði fjárlögin afgreidd samkv. tillögum meiri hluta fjárveitinganefndar nema
útgjöld samkv. þeim um 652 millj. kr.
útgjöld framleiðslusjóðs eru áætluð 153
og bátagjaldeyrisálagið 110 -

Samtals 915 millj. kr.

Við þessa upphæð má bæta a. m. k. 100 millj., sem tekjurnar munu reynast of
lágt áætlaðar, og er þá skattabyrði landsmanna komin á annan milljarð.

Með vísan til þess, sem hér að framan er sagt, legg ég til, að frv. verði fellt.

Alþingi, 28. jan. 1956.

Haraldur Guðmundsson.


