
Nd. 540. Nefndarálit [186. mál]
um frv. til I. um útflutningssjóð o. fl.

Frá 2. minni hl. fjárhagsnefndar.

Minni hl. fjárhagsnefndar verður að átelja þá meðferð, sem mál þetta hefur
hlotið hjá ríkisstjórninni. Þegar núverandi ríkisstjórn tók við völdum, lofaði hún
að lækna hið helsjúka efnahagslíf, eins og að orði var komizt, að lokinni allsherjar-
úttekt á þjóðarbúinu. Um áramótin 1956-57 taldi ríkisstjórnin sig þó ekki tilbúna
með varanleg úrræði í þessum efnum, en lét sér þá nægja að samþykkja nýja,
þunga skatta til þess að koma í veg fyrir stöðvun útflutningsatvinnuveganna. Þær
ráðstafanir veittu útflutningsframleiðslunni þó ekki viðunandi rekstrargrundvöll,
og varð að semja um nokkrar hækkanir uppbótanna um s. I. áramót. Tekjuöflun til
uppbótanna var hins vegar frestað þar til nú.

Hefur ríkisstjórnin nú þannig unnið samfleytt nær 2 ár að "úttekt" sinni á þjóð-
arbúinu og úrræðum sínum. Sér til aðstoðar hefur hún haft hina -færustu sérfræð-
inga, erlenda og innlenda. Hafa þeir að sögn gert mjög víðtækar rannsóknir á
þjóðarbúskapnum og athugað áhrif þeirra mismunandi leiða, er til greina koma
til lausnar efnahagsvandamálunum. En öllum þessum gögnum hefur verið haldið
vandlega leyndum fyrir almenningi og þingmönnum. Frumvarpinu fylgir hins vegar
ófullnægjandi greinargerð og að ýmsu villandi, og var þinginu ætlað að afgreiða
málið innan viku, frá því er þingmönnum fyrst var afhent frv. sem trúnaðarmál.
Tími sá, er hér hefur verið gefinn, er með tilliti til þeirra ófullkomnu upplýsinga,
sem gefnar hafa verið, allt of naumur til þess að átta sig til fulls á því víðtæka og
viðamikla málefni, sem um er að ræða. Þetta er þeim mun ámælisverðara sem vitað
er, að ríkisstjórnin hefur undanfarnar vikur og jafnvel mánuði setið á ráðstefnum
með fulltrúum ýmissa stéttar samtaka, þar sem tillögur þessar hafa verið til með-
ferðar. Er Alþingi að okkar áliti ekki aðeins sýnd óvirðing með þessum vinnu-
brögðum, heldur er þingræðinu sjálfu jafnvel stofnað í hættu, svo að ófyrirsjáan-
legar afleiðingar getur haft í efnahagsmálum landsins. Ef að lögum verður, hlýtur
frv. að hafa stórfelldar álögur á almenning í för með sér og víðtæka röskun á hag
alls atvinnurekstrar í landinu. Sjálfstæðismönnum hefur raunar lengi verið ljóst,
að engin úrræði eru til lausnar efnahagsvandamálunum, sem ekki hljóti að hafa
í för með sér óþægindi og kjaraskerðingu í bili. Þeir munu sízt telja úr þjóðinni
að taka á sig fórnir, ef trygging er fyrir því, að í aðra hönd komi jafnvægi í þjóðar-
búskapnum, er skapi grundvöll fyrir aukna framleiðslu, framtak og bætt lífskjör
almennings. En að okkar áliti er sú trygging síður en svo fyrir hendi, þótt frum-
varpið verði samþykkt.

Frv. felur í sér viðurkenningu á því, að gengi íslenzku krónunnar sé fallið, þar
sem engar gjaldeyrisyfirfærslur fara nú fram á skráðu gengi nema þau, er snerta
viðskipti við varnarliðið. Minni munur er nú gerður á uppbótum til einstakra út-
flutningsgreina en verið hefur, og teljum við það atriði út af fyrir sig til bóta.

Í heild felur frv. í sér, að hið margfalda gengi, sem verið hefur hér á landi í
einhverri mynd alllengi og komst Í algleymíng með þeim ráðstöfunum, er gerðar
voru um áramótin 1956-57, sé bundið í fast kerfi, sem er nokkru einfaldara í
framkvæmd en fyrr. Samkvæmt þeim skoðunum, sem við sjálfstæðismenn höfum
haft á styrkja- og uppbótarkerfinu, teljum við, að slíkt kerfi sé ekki sú frambúðar-
lausn, sem berí að keppa að í efnahagsmálum, enda ekki gert ráð fyrir því, að svo
geti orðið, af neinum þeim, sem að frv. standa. Ríkisstjórnin er sem heild einnig
algerlega stefnulaus í þessum málum, og togast á innan hennar algerlega andstæð
sjónarmið. Þær miklu skaUaálögur, sem frv. gerir ráð fyrir, gefa því aðeins skamman
gálgafrest í þessum alvarlegu vandamálum.

Þótt við álitum, að breyta þyrfti frv. í veigamiklum atriðum, flytjum við engar
meiri háttar breytingartillögur. Ástæðan er sú, að slíkar tillögur mundu hafa i för
með sér algera röskun á því kerfi, sem frv. byggist á, og þyrfti því að bera fram
jafnframt tillögur um nýtt heildarkerfi til þess að mæta þeirri röskun. Til þess er
hvorki tími né aðstaða, eins og sakir standa. Má þó deila um, hvort ekki sé æski-
legt að flytja meiri háttar breytingartillögur þrátt fyrir það, með tilliti til þeirrar
meðferðar, sem málið allt hefur sætt af hendi ríkistjórnarinnar.

Hins vegar birtum við hér sem fylgiskjal erindi L. í. Ú., þar sem færð eru rök
fyrir því, að frv. sé brot á samningi þeim, sem gerður var við ríkisstj. um s. 1. ára-
mót, svo og því, að uppbætur þær, sem ákveðnar eru samkvæmt því, muni ekki
nægja til þess að skapa útveginum rekstrargrundvöll. Enn fremur erindi frá gjald-
eyrisbönkum landsins, þar sem þeir telja, að ákvæði 39. gr. frv. brjóti í bága við
lagaákvæði um skattfrelsi bankanna. Þá birtum við einnig erindi Vinnuveitenda-
sambands Íslands með tilmælum um það, að felldur verði niður söluskattur og fram-
leiðslusjóðsgjald af vinnu, þjónustu og efnivörum, sem iðnfyrirtæki láti í té.

Fyrir örfáum minni háttar brtt., er við flytjum, verður nánari grein gerð í



framsögu; þó er hér birt erindi Félags ísl. iðnrekenda um gjald af innlendum toll-
vörum.

Við teljum okkur af framangreindum ástæðum ekki fært að mæla með sam-
þykkt frv.

Alþingi, 19. maí 1958.

Ólafur Björnsson,
frsm.

Björn Olafsson.

Fylgiskjal I.

LANDSSAMBAND íSL. ÚTVEGSMANNA Reykjavík, 13 maí 1958.

Viðvíkjandi frumvarpi til laga um útflutningssjóð o. fl.,
sem lagt var fyrir Alþingi í dag.

Í tilefni af framkomnu frumvarpi um útflutningssjóð og fleira óskar L. Í. Ú.
að kynna yður efni hjálagðs bréfs vors, er vér afhentum hæstvirtri ríkisstjórn þann
3. maí sL, þar sem vér gerðum það að aðalkröfu vorri, að yfirfærslugjald á rekstr-
arvörur útgerðar og fiskvinnslustöðva verði eigi hærra en á innfluttar vísitölu-
nauðsynjar.

Þar sem tilgangur ofangreindra laga á að vera að skapa grundvöll fyrir áfram-
haldandi rekstri fiskveiða íslendinga og vinnslu fiskafurða, miðað við þær auknu
álögur, sem í frumvarpinu felast, þá þykir oss rétt að gera hinu háa Alþingi og
hæstvirtri ríkisstjórn aðvart um, að samkomulag hefur ekki tekizt við samtök út-
vegsmanna og fiskvinnslustöðva, þrátt fyrir viðræður við hæstvirta ríkisstjórn og
hæstvirtan sjávarútvegsmálaráðherra að undanförnu.

Þótt svo að vér höfum ekki haft aðstöðu til að kynna oss efni frumvarpsins
til hlítar, þá óskum vér þó að gera hinu háa Alþingi þegar í stað aðvart um eftir-
farandi athugasemdir vorar, þar sem oss skilst, að frumvarpið eigi að afgreiða sem
lög frá hinu háa Alþingi fyrir n. k. sunnudag.

L. í. Ú. hefur samning við ríkisstjórnina um rekstrargrundvöll fyrir bátaflöt-
ann fyrir yfirstandandi ár, en að undanförnu hafa farið fram athuganir af vorri
hálfu, í samráði við efnahagsmálaráðunaut ríkisstjórnarinnar, Jónas Haralz, um,
hvaða útflutningsprósentu þyrfti að greiða á allar fiskafurðir bátaflotans, að und-
anskilinni síld, til þess að útvegsmenn og fiskframleiðendur hefðu eigi lakari kjör
en þeir hafa samkvæmt núgildandi samningi. Við athuganir þessar voru oss veittar
þær upplýsingar, að á rekstrarvörur útgerðar og fiskvinnslustöðva yrði lagt nýtt
55% yfirfærslugjald og að grunnkaup mundi hækka um 5%.

Með hliðsjón af þessum upplýsingum höfum vér komizt að þeirri niðurstöðu,
að útflutningsprósentan á fisk og fiskafurðir bátaflotans, að undanskilinni síld,
miðað við útgerð línubáts, þurfi að nema 83.34%, en miðað við útgerð báts, sem
veiðir með línu og netjum, 87.13%.

A sama hátt höfum vér komízt að þeirri niðurstöðu, að útflutningsprósentan
á fisk og fiskafurðir togaraflotans, að undanskilinni síld, þurfi að nema 85.87%,
miðað við áætlun ríkisstjórnarinnar um útgerð togara á árinu 1958, en miðað við
áætlun F. í. B. þurfi prósentan að nema 95.56%.

Við allar framangreindar athuganir er gengið út frá því, að þær séruppbætur,
sem getið er um í athugasemdum um 6. gr. frumvarpsins, yrðu einnig greiddar
útvegsmönnum og fiskvinnslustöðvum.

Höfum vér því gert þá tillögu með bréfi til ríkisstjórnarinnar, dags. 3. maí s.L,
að útflutningsprósentan verði ekki lægri en 85% á allan fisk og fiskafurðir fiski-
skipaflotans.

Nú hefur hins vegar komið í ljós við athuganir á frumvarpinu, að tollar skuli
reiknaðir af 55% yfirfærslugjaldinu, en með Því er ekki reiknað í útreikningum
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vorum, og að útflutningsgjöld af sjávarafurðum skuli hækka um 55%, sbr. 10. gr.
frumvarpsins, en um þessa hækkun höfðum vér engar upplýsingar fengið, er vér
gerðum athuganir vorar.

Hækkun á útflutningsgjaldinu einu nemur rúmlega 1.5% í útflutningsprósentu,
og ætti hækunin að sjálfsögðu að skiptast samkvæmt gildandi lögum.

Þá leyfum vér oss að geta þess, að í samningi þeim, sem í gildi er við ríkis-
stjórnina, hefur útflutningssjóði verið gert skylt að greiða vátryggingariðgjöld
fiskibáta allt árið, en samkvæmt frumvarpinu er aðeins gert ráð fyrir, að vátrygg-
ingariðgjöld fiskibáta verði greidd til 14. maí, og getum vér ekki fallizt á, að samn-
ingur vor, sem gerður er við núverandi ríkisstjórn fyrir aðeins tæpum 5 mánuðum,
verði ógiltur að þessu leyti með lagasetningu.

Er það því krafa vor, að hið háa Alþingi breyti frv. þannig, að útflutnings-
prósenta á allan fisk og fiskafurðir, að undanskildum síldarafurðum, verði ekki
lægri en 85%, en ekki 80%, eins og lagt er til í frumvarpinu, og að vátryggingar-
iðgjöld fiskibáta verði greidd að fullu allt árið, miðað við að báturinn sé gerður út
9 mánuði, og hlutfallslega, ef úthaldstíminn er styttri, sbr. núgildandi samning við
ríkisstj órnina.

Viðvíkjandi afurðum úr sumarveiddri Norður- og Austurlandssíld.
Á sama hátt og getið hefur verið um hér að framan, höfum vér og Félag síldar-

saltenda á Norður- og Austurlandi gert athuganir á þörfum útgerðarmanna og sölt-
unarstöðva, sem miðast við, að þeir hafi ekki lakari afkomu en síðastliðið sumar,
og grundvallað á sama aflamagni og þá aflaðist pr. bát.

Þessar athuganir hafa verið miðaðar við síðastliðið ár, þótt svo að vitað sé, að
um Y3hluti bátaflotans á því ári aflaði ekki fyrir kauptryggingu og söltunarstöðvar
höfðu mjög slæma afkomu.

Útreikningar vorir miðast við, að bæta þurfi sjómönnum á síldveiðiflotanum
kjör þeirra.

Niðurstaða vor af þessum athugunum er sú, að útflutningsprósenta h-liðs 3. gr.
frumvarpsins megi eigi vera lægri en útflutningsprósenta sú, er vér höfum reiknað
út fyrir annan fisk og fiskafurðir, eða 85%.

Enn fremur höfum vér gert athugun á þörfum útgerðarmanna og fiskvinnslu-
stöðva vegna veiða og verkunar á annarri síld (Faxasíld, reknetjasíld og smásíld)
á Sama grundvelli og að ofan er getið um Norðurlandssíldina og komizt að raun
um, að bátar og vinnslustöðvar munu ekki geta starfað að framleiðslu þessarar
síldar á lægri útflutningsprósentu en 85%.

Efnahagsráðunaut ríkisstjórnarinnar, Jónasi Haralz, hafa verið afhent afrit af
öllum útreikningum vorum, og enn fremur höfum vér afhent hæstvirtri ríkisstjórn
yfirlitsreikninga vora.

Þá leyfum vér oss að geta þess, að fyrirsjáanlegt er, að með ráðstöfunum þeim,
sem fyrirhugaðar eru með frumvarpi þessu, muni sjávarútvegur og fiskvinnsla einnig
stöðvast, verði ekki jafnhliða gerðar sérstakar ráðstafanir til þess að útvega sjávar-
útveginum aukin stofnlán og rekstrarfé, en rekstrarfjárskortur hefur hamlað útgerð-
inni að undanförnu og fyrirsjáanlegt, að þörfin fyrir rekstrarfé mun stórauka st
við þessar ráðstafanir, sbr. greinargerð frumvarpsins.

Vér leyfum oss því að mælast til þess, að frumvarpið til laga um útflutnings-
sjóð o. fl. verði eigi afgreitt, án þess að tekið sé tillit til fyrrgreindra athugasemda
vorra, og að nefnd frá samtökum vorum fái aðstöðu til þess að ræða frumvarpið
við þær nefndir Alþingis, sem koma til með að fjalla um það, svo að komizt verði
hjá stöðvun fiskiskipaflotans.

Virðingarfyllst,
f. h. Landssambands ísl. útvegsmanna,

Sverrir Júlíusson. Sigurður H. Egilsson.

Til Alþingis og ríkisstjórnar Islands, Reykjavík.
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LANDSSAMBAND íSL. ÚTVEGSMANNA Reykjavík, 3. maí 1958.
Í tilefni af fyrirhuguðum ráðstöfunum hæstvirtrar ríkisstjórnar í efnahagsmál-

um og tilmælum um endurskoðun samnings milli L. í. Ú. og hæstvirtrar ríkisstjórnar,
dags. 30. desember 1957, vill viðræðunefnd fulltrúaráðs L. 1. U. taka fram eftir-
farandi:

Ef nauðsynlegt þykir vegna fyrirhugaðra ráðstafana í efnahagsmálum að leggja
yfirfærslugjald á rekstrarvörur útgerðar, leggur viðræðunefnd L. 1. Ú. áherzlu á,
að það verði hið lægsta, sem lagt yrði á innfluttar vörur.

Ef af einhverjum ástæðum ekki er hægt að verða við þessari ósk L. í. Ú., telur
viðræðunefnd fulltrúaráðs L. 1. Ú. sig þó reiðubúna til að mæla með endurskoðun
samningsins frá 30. desember 1957, gegn því að eftirtöldum atriðum verði fullnægt:
1. Að prósenta á útflutningsverðmætið (fob) verði 85%, sem gildi fyrir allar fisk-

veiðar, bæði togara og báta, enda verði smáfisk- og aðrar séruppbætur greiddar
á allar afurðir togara og báta og vátryggingariðgjöld báta verði áfram greidd
að fullu fyrir allt árið, miðað við 9 mánaða úthald, eins og samið hefur verið
um. Ofangreint er miðað við, að yfirfærslugjald fari ekki yfir 55% og vinnu-
launahækkun nemi ekki yfir 5%, enda verði tryggt, að frekari hækkun vinnu-
launa eigi sér ekki stað á árinu vegna hækkunar á vísitölu.

2. Ríkisstjórnin tryggi með lagasetningu, að rekstrarlán útgerðar og fiskvinnslu
verði aukin í samræmi við aukinn tilkostnað og breytingar, sem leiðir af þess-
um ráðstöfunum ríkisvaldsins.

3. Enn fremur tryggi ríkisstjórnin nauðsynleg aukin lán vegna nýbygginga og
einnig vegna erlendra skulda, sem stofnað hefur verið til vegna kaupa á skipum
og öðrum framleiðslutækjum, sem þegar eru komin í notkun.

4. Þá verði það tryggt, að rekstrarvörur, sem ógreiddar eru erlendis, en þegar CI'

búið að taka í notkun, verði undanþegnar hinu nýja yfirfærslugjaldi.
5. Sérsamningar verði teknir upp um málefni færeyskra landmanna og sjómanna.
6. Athuganir hafa sýnt, að útflutningsuppbætur á reknetjasíld þurfa samtals að

vera 113.75% og á síld veidda norðanlands í hring- og herpinætur 121.83%.
Viðræðunefndin telur fulla þörf á, að þessar uppbætur verði greiddar, en

það er lágmarkskrafa, að útflutningsuppbætur á síldarafurðir, þ. e. saltsíld etc.,
bræðslusíldarafurðir, hraðfrysta síld, ísaða síld, niðursoðna síld eða í hverju
öðru formi sem síldin er útflutt, verði eigi lægri en á þorskafurðir eða 85%,
og gildi það jafnt fyrir báta og togara og sunnan- og norðanlandssíld.

7. Þá leggur viðræðunefndin áherzlu á, að úlflutningsuppbæturnar á þorskafurðir
verði greiddar í tvennu lagi, þ. e. til umbj. verkenda og L. í. Ú., eins og verið
hefur, samkvæmt nánara samkomulagi.

1 trausti þess, að samkomulag náist um framangreind atriði.

Virðingarfyllst,
f. h. Landssambands isl. útvegsmanna,

Sverrir Jútíusson. Sigurður H. Egilsson.

Til ríkisstjórnar Islands, Reykjavik.

Fylgiskjal II.

LANDSBANKI ISLANDS Reykjavík, 17. maí 1958.
Framkvæmdastjórn Landsbanka Íslands, Viðskiptabankans, hefur borizt í hendur

frumvarp til laga um útflutningssjóð o. fl., sem ríkisstjórnin hefur lagt fyrir Alþingi.
Ýmis ákvæði þessa frumvarps gera ráð fyrir því, að viðskiptabönkunum, sem verzla
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með erlendan gjaldeyri, verði falin ýmis verkefni varðandi framkvæmd tekjuöflunar,
en jafnframt er í 39. gr. mælt svo fyrir, að bankarnir greiði 50% af gengismun og
þóknun vegna gjaldeyrisviðskipta í útflutningssjóð.

Í 17. gr. laga um útflutningssjóð, frá 22. des. 1956,eru ákvæði um, að bankarnir
greiði útflutningssjóði 50% af þóknun fyrir þjónustu við yfirfærslu fjár til útlanda.
39. gr. hins nýja frumvarps segir, að gjaldskylda bankanna gildi "jafnt um hvers
konar ábyrgðarlaun, innheimtulaun og allar aðrar greiðslur, hverju nafni sem
nefnast, fyrir þjónustu þá, er hér um ræðir".

Samkvæmt þessu ákvæði ber bönkunum að greiða helming innheimtra ábyrgð-
arlauna og innheimtulauna auk yfirfærslugjaldsins, sem þeir hafa greitt frá því í
lok desember 1956.

Með tilvísun til bréfs Landsbankans, dags. 19. des. 1956, stilaðs til Alþingis i
tilefni af ákvæðum 17. gr. laga frá 22. des. 1956, viljum vér eindregið mótmæla
ákvæðum 39. gr. hins nýja frumvarps um skattheimtu af bankanum. Samkvæmt
53. gr. laga um Landsbanka íslands, dags. 21. júní 1957, er bankinn "undanþeginn
öllum opinberum gjöldum og sköttum, hverju nafni sem nefnast, þar á meðal til
rikissjóðs og sveitarsjóðs eða annarra stofnana".

Vér viljum endurtaka það, sem segir í bréfi voru frá 19. des. 1956, að það er
álit vort, að það sé með öllu óverjandi að breyta löggjöf sem þessari með ákvæði Í
lagabálki um tímabundnar ráðstafanir. Takmörkun á skattfrelsi bankans er mjög
mikilvæg breyting á gildandi skipulagi í peningamálum, og sérstaklega virðist það
óeðlileg ráðstöfun að samþykkja slíka takmörkun nú, tæpu ári eftir að reglan um skatt-
frelsi bankans var staðfest með lögum þeim, sem vísað er til hér að framan.

Að öðru leyti leyfum vér oss að vísa til umsagnar vorrar og mótmæla í bréfi
frá 19. desember 1956 og væntum þess fastlega, að háttvirt fjárhagsnefnd taki
mótmæli þessi til greina við afgreiðslu málsins á Alþingi.

Virðingarfyllst,
Landsbanki íslands, Viðskiptabankinn.

Pétur Benediktsson. S. Frímannsson.

Til fjárhagsnefndar Alþingis, Reykjavík.

Fylgiskjal III.

ÚTVEGSBANKI íSLANDS
Reykjavík, 17. maí 1958.

Framkvæmdastjórn Útvegsbanka íslands hefur borizt frumvarp til laga um
útflutningssjóð o. fl., sem nú er til meðferðar á Alþingi. Í 39. gr. þess er svo fyrir
mælt, að bankarnir skuli greiða í útflutningssjóð 50% af gengismun og þóknun
vegna gjaldeyrisviðskipta.

Í 17. gr. laga um útflutningssjóð, frá 22. des. 1956, eru ákvæði um, að bankarnir
greiði útflutningssjóði 50% af þóknun fyrir þjónustu við yfirfærslu fjár til útlanda.
39. gr. hins nýja frumvarps segir, að gjaldskylda bankanna gildi "jafnt um hvers
konar ábyrgðarlaun, innheimtulaun og allar aðrar greiðslur, hverju nafni sem
nefnast, fyrir þjónustu þá, er hér um ræðir".

Samkvæmt þessu ákvæði ber bönkunum að greiða helming innheimtra ábyrgðar-
launa og innheimtulauna auk yfirfærslugjaldsins, sem þeir hafa greitt frá því í
lok desember 1956.

Samkvæmt lögum er bankinn undanþeginn öllum opinberum gjöldum og skött-
um, hverju nafni sem nefnast, þar á meðal til ríkissjóðs og sveitarsjóðs eða annarra
stofnana.
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Vér leyfum oss að mótmæla eindregið þeirri skattlagningu, sem felst í framan-
greindu ákvæði frumvarpsins, og bendum á, að með því er gengið í berhögg við þá
stefnu, sem ríkjandi hefur verið í peningamálunum og undirstrikuð var í hinni
nýju bankalöggjöf í fyrra, að bankarnir ættu að vera algerlega skattfrjálsir.

Væntum vér fastlega, að þessi ábending vor verði tekin til greina.

Virðingarfyllst,
Útvegsbanki íslands.

Jóhannes Eliasson.

Til fjárhagsnefndar Alþingis.

H. Eiríksson.

Fylgiskjal IV.

VINNUVEITENDASAMBANDÍSLANDS
Reykjavik, 16. mai 1958.

Alþingi, Reykjavík.
Vér leyfum oss hér með að tjá yður, að eftirfarandi tillaga var samþykkt á

aðalfundi sambands vors í dag:
"Aðalfundur Vinnuveitendasambands íslands, haldinn í Reykjavík dagana

12.-16. maí 1958, leyfir sér að beina þeim eindregnu tilmælum til Alþingis og ríkis-
stjórnarinnar að fella niður söluskatt og framleiðslusjóðsgjald af vinnu, þjónustu
og efnivörum, sem iðnfyrirtæki láta í té.

Reynslan hefur sýnt, að skattheimta þessi skapar hið mesta misrétti og truflar
alla samkeppnisaðstöðu fyrirtækjanna gagnvart þeim mörgu, sem taka orðið að sér
alls konar iðnaðarstörf án þess að starfa hjá skráðum fyrirtækjum, auk þess geta
umræddir aðilar lagt til ódýrara efni beint frá efnissölum, sem ekki eru söluskatt-
skyldir."

Vér vonum, að hið háa Alþingi sjái sér fært að verða við tilmælum þessum
við afgreiðslu þessara mála.

Allra virðingarfyllst,
Vinnuveitendasamband íslands.

Björgvin Sigurðsson.
Fylgiskjal V.

FÉLAG ÍSLENZKRA IÐNREKENDA
Reykjavík, 16. mai 1958.

Fjárhagsnefnd neðri deildar Alþingis, Reykjavík.

1 43. gr. frumvarps til laga um útflutningssjóð o. fl., sem nú er til umræðu á
Alþingi, er lagt til, að gjald af innlendum tollvörutegundum, eins og það var 1.
febr. 1956, skuli innheimt með 150% álagi, í stað 80% álags eins og er í núgildandi
lögum um útflutningssjóð o. fl., en það er um 38.8% hækkun á tollvörugjaldinu.
Félag vort telur, að þessi mikla hækkun muni valda miklum samdrætti í fram-
leiðslu innlendra tollvörutegunda, sem muni hafa í för með sér mikla erfiðleika
fyrirtækjanna og minnkandi atvinnu iðnverkafólks í þessum greinum iðnaðarins.

Gjald af innlendum tollvörutegundum var óbreytt, frá því það var ákveðið með
lögum nr. 60/1939, þar til í ársbyrjun 1945, en þá var það hækkað um 50%. Síðan
var álagið smám saman hækkað og var í ársbyrjun 1954 560% af sælgæti, 680% af
gosdrykkjum og 740% af öli. Með lögum um framleiðslusjóð, nr. 4/1956, var þá-
verandi gjald með viðaukum hækkað um 40%, og með lögum um útflutningssjóð,
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nr. 89/1956, var þessi viðauki hækkaður um helming eða í 80%. Nam heildarálagið
á grunngjaldið þá 1190% á sælgæti og 1400% á öli. Ef umrædd hækkun nær
fram að ganga, nemur hækkunin 1650% á sælgæti (úr kr. 2.10 pr. kg í kr. 34.63)
og 2000% á öli (úr 7 aurum á flösku í 147 aura).

Það er algilt lögmál, að eftir því sem verð vöru hækkar, minnkar salan eða
söluaukning verður minni en ella. Af þessu leiðir einnig, að af ákveðinni hækkun
á t. d. tollvörugjaldi getur leitt, ef boginn er spenntur of hátt, svo mikla sölu-
minnkun, að heildarupphæð gjaldsins minnki og hækkunin hafi þannig þveröfug
áhrif við tilgang sinn.

Þetta á ekki sízt við, þegar um það er að ræða, að eftirspurn getur auðveldlega
beinzt inn á aðrar brautir, t. d. mjólkurís, súkkulaðikex og innfluttari ávaxtasafa,
en þessar vörur eru eigi háðar tollvörugjaldi eða samsvarandi innflutningsgjöldum.
Þessu til sönnunar má nefna, að sala á suðusúkkulaði hefur farið minnkandi, en
kakóduft komið í þess stað, en fituinnihald þess er hverfandi litlu minna en suðu-
súkkulaðis, A þetta er bent hér, vegna þess að það virðist nú vera vafalítið, að toll-
vörugjaldshækkun muni eigi gefa af sér samsvarandi tekjuaukningu. og reyndar
fullkomin tvísýna, hvort hækkunin muni leiða til aukinna heildartekna frá því,
sem nú er.

Af því, sem að framan segir, væntum vér þess eindregið, að háttvirt nefnd
hlutist til um, að tollvörugjaldshækkunin verði látin niður falla með öllu.

Virðingarfyllst,

Félag íslenzkra iðnrekenda.

Pétur Sæmundsen.
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