
Ed. 46. Nefndarálit [19. mál]
um frv. til l. um breyt á l. nr. 27 29. maí 1957, um breyt. á 1. nr. 90 2~. nóv. 1954, um
tollskrá o. fl.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Tilefni frv. þessa er samþykkt bæjarstjórnar Reykjavíkur, er nýlega var gerð,
þess efnis, að hún skori á ríkisstjórn og Alþingi að fella niður eða lækka verulega
gjöld til ríkissjóðs af jarðbor, sem nýlega hefur verið keyptur til landsins, sameigin-
lega af ríkissjóði og bæjarsjóði Reykjavíkur samkv. samningi, dags, 18. okt. 1956.

Jarðborar þeir, er hér um ræðir, falla undir sama tollflokk og!sömu gjöld og
margar aðrar nauðsynlegar vélar og áhöld, svo sem rafmótorar, rafalar, túrbínur,
gufuvélar og hlutar til þeirra, vélar til mjólkurvinnslu, til tóvinnuog ullarþvottar.
til niðursuðu, sútunar, lýsishreinsunar, fiðurhreinsunar, til síldar- iog annars fisk-
iðnaðar svo og hvalvinnslu. Frystivélar, flökunarvélar og sjálfvirk löndunartæki
eru og Í sama tollflokki. Væri þvi farið út á þá braut, sem frv. gerir mð fyrir, mundu
óhjákvæmilega koma fram fjölmargar jafnréttháar kröfur um niðurfellingu aðflutn-
ingsgjalda af framantöldum og fleiri nauðsynlegum tækjum, sem ekki mundi unnt
að sinna, eins og ástatt er.

Hv. 2. flm. frv. taldi við 1. umr. málsins, að samþ. bæri frv. vegna þess, hve
fjárhagur Reykjavíkur væri bágborinn. Í því sambandi er rétt að benda á, að ríkis-
stjórnin hefur gert Reykjavíkurbæ þann kost í samræmi við fjárlagaheimild, að
hann verði leystur með öllu frá skuldbindingum sínum varðandi sameign með ríkis-
sjóði á hinum umrædda jarðbor. Virðist því ekki ástæða til að samþykkja frv. vegna
fjárskorts Reykjavíkurbæjar.

Aðflutningsgjöldum, einkum hinum nýrri, er að verulegu leyti varið til þess að
halda uppi gengi íslenzkrar krónu. Væru þau gjöld, sem til þessa er varið, niður
felld og gengið lækkað að sama skapi, mundi umræddur jarðbor og önnur hliðstæð
tæki vafalaust verða jafndýr og hann nú verður með öllum aðflutningsgjöldum.
Virðist því ekki sanngjarnt að létta þessum gjöldum af.

Samkv. framansögðu leggur minni hl. fjárhagsnefndar til, að frv. verði afgreitt
með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRA:
Þar sem samþykkt þessa frv. mundi raska samræmi í tollakerfi landsins og ekki

getur heldur talizt sanngjarnt að fella niður eða lækka aðflutningsgjöld af þessum
tækjum sérstaklega og með því enn fremur, að slíks er ekki nauðsyn vegna "bág-
borins fjárhags Reykjavíkurbæjar", þar sem hann getur haft full not þessa tækis án
þess að vera eigandi þess, þykir deildinni ekki ástæða til að fjalla frekar um frv.
og tekur því fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 24. okt. 1957.
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