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Frá minni hl. landbúnaðarnefndar.

Þetta frumvarp fer fram á það að leggja %% gjald á útsöluverð allra afurða
landbúnaðarins í 4 ár. Mun það nema 2 millj. kr. á ári með núgildandi verðlagi
eða 8 millj. alls með sama verði, en vafalaust miklu meira eftir horfum, sem eru á
gífurlegu gengisfalli íslenzku krónunnar. Þetta fé á að nota til byggingar á stór-
hýsi, sem áformað er að hyggja í Reykjavík á vegum Búnaðarfélags Íslands og
Stéttarsambands bænda. Á það í fyrsta lagi að vera verzlunarstórhýsi, í öðru lagi
veitingahús og gistihús og í þriðja lagi skrifstofubygging fyrir Búnaðarfélag Íslands
og Stéttarsamband bænda. Byggingin öll er gert ráð fyrir að verði 25 þús. tenings-
metrar og mundi með núgildandi verðlagi kosta 30-35 millj. kr., en auðvitað miklu
meira, þegar það mikla gengisfall skellur yfir, sem vinstri stjórnin hefur verið að
undirbúa. Að fjórum árum liðnum gæti svo farið, að höllin væri hálfnuð eða um
það bil. Má hver sem vill trúa því, að þá verði skattgjaldið fellt niður, ef það er
á annað horð lögfest. Af fenginni reynslu af öllum öðrum sköttum er líklegra, að
það yrði framlengt um önnur fjögur ár eða lengur.

Ég tel það mjög óeðlilegan skattagrundvöll að leggja gjöld á "hrúttó"-verð
þeirra afurða, sem hér um ræðir og yfirleitt eru framleiddar með halla þrátt fyrir
allar ráðstafanir ríkisvaldsins. Óvissa er líka nú um alla fjármálaaðstöðu bænda-
stéttarinnar á komandi tíma eins og raunar annarra atvinnuvega okkar lands.

Það er fært þessari skattlagningu einkum til meðmæla, að meiri hluti fulltrúa
á búnaðarþingi og i Stéttarsambandi bænda, sem að miklu leyti eru sömu menn,
hafi samþykkt þennan skatt. En þó að þetta sé rétt, er hitt líka víst, að margir þessir
fulltrúar höfðu til þessa ekkert umboð frá bændum almennt. Það er líka kunnugt,
að mótmæli hafa komið gegn þessu máli frá mörgum búnaðarfélögum og bænda-
fundum. Er því mjög líklegt, að meiri hluti allra bænda sé þessum skatti andvígur. En
þótt svo væri ekki, þá er bændastéttin svo skipt um þetta mál, að mjög er ósann-
gjarnt, að skattaálöguvald Alþingis sé notað til að gera upp innanstéttar ágreinings-
mál með því að knýja þá, sem eru þar á móti, til þess að leggja fram svo mikla
fjárfúlgu, vitandi það, að víða er fjárhagslega þröngur skór.

Ég legg því til, að þessu máli verði vísað frá með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem ekki hefur verið borið undir bændur almennt, hvort þeir vilji leggja

fram þær mörgu milljónir króna, sem þeim er ætlað með frumvarpinu, til hallar-
byggingar í Reykjavík, og þar sem ekkert liggur fyrir um það, hve mikill hluti
bændastéttarinnar er því samþykkur, vill þingdeildin ekki lögfesta frumvarpið og
tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 7. jan. 1959.

Jón Pálmason.


