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um frv. til laga um lækkun aðflutningsgjalda á ýmsum vörum.

Frá 2. minni hl. fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefndin öll er meðmælt samþykkt þessa frumvarps. Hins vegar á
ég ekki fulla samleið með meiri hluta nefndarinnar í áliti um frumvarpið og vil
gera á því nokkrar breytingar, sem ekki varð samkomulag um við meiri hlut-
ann. Skila ég þess vegna séráliti.

Þegar núverandi stjórnarflokkar settu lögin nr. 4/1960, um efnahagsmál, og
lækkuðu gengi íslenzku krónunnar stórkostlega, lögðu þeir útflutningssjóðinn
niður, en létu tekjuöflun hans af innflutningi að verulegu leyti halda áfram og
renna til ríkissjóðs, af því að hennar átti ekki sökum gengislækkunarinnar að
þurfa með til útflutningsverðbóta. Með þessu voru álögur á þjóðfélagsþegnana
stórlega þyngdar. Auk þessa bættu svo stjórnarflokkarnir 8.8% söluskatti á inn-
flutninginn.

Með gengisfellingunni hækkaði gjaldstofn innflutningsálaganna, svo að til
öfga leiddi.

Þessar öfgar hefur ríkisstjórnin síðan haldið dauðahaldi í.
Það er fyrst nú eftir margfaldar áskoranir frá stjórnarandstöðunni um leið-

réttingar á tolla- og söluskattafrekjunni, að ríkisstjórnin með frumvarpi þessu
stígur spor i þá átt að draga úr öfgunum.
Ekki er þó annað hægt að segja en að sporið sé höltum fæti stigið.
Auðvitað er rétt og skylt að veita viðleitninni stuðning, þó að hún sé ekki

hin ákjósanlegasta, - og lyfta undir hana. Betri kosta á minni hlutinn ekki völ
á þessu þingi.
Frumvarpið er þvi miður með allt of miklum einkennum þeirra annmarka

stjórnarstefnunnar að hagræða málum þannig, að hinir raunverulega ríku geti
orðið ríkari, þó að hinir fátæku verði um leið fátækari og fátækari.
Lækkanir aðflutningsgjaldanna eru - samkv. frumvarpinu - eingöngu á

hátolIuðum varningi eða vörum, sem bera nú 100% aðflutningsgjöld eða meira.
Undir hátollana hafa - eins og sjálfsagt er - verið á liðnum árum valdar fyrst
og fremst vörur, sem ekki eru brýnustu lífsnauðsynjar og fólk, sem hefur þröngan
fjárhag, neitar sér um að kaupa og getur ekki keypt. Lækkanirnar eru þess vegna
fyrst og fremst til hagræðis fyrir þá, sem betur mega sín að kaupgetu, þótt vitan-
lega sé þetta ekki án undantekninga.

Gert er að meginatriði i málsflutningi fyrir frumvarpinu, eins og það er, að
lækkanir hátol1anna á mestum hluta varanna, sem þar koma til greina, séu ráð
til þess að koma í veg fyrir ólöglegan innflutning, þ. e. smygl, sem ekki verði með
öðru móti rönd við reist.

Varlega skyldi því treyst, að hægt sé með þeim hætti að koma í veg fyrir
iðkun slíkra óknytta hjá bragðvísri öld, enda af þeim ástæðum varla víkjandi frá
eðlilegri gjaldheimtu, ef um hana væri að ræða, - hitt heilbrigðara og manndóm-
legra, að efla tollgæzlu og þar með rækilega vöruskoðun við tollafgreiðslu (þeirri
skoðun mun nú vera mjög áfátt).
En um eðlilega tolla af innffutningi hefur vitanlega ekki verið að ræða,

siðan gengisfellingin mikla var gerð í febrúar 1960og álögugrundvöllur aðflutnings-
gjaldanna hækkaður með þeirri stökkbreytingu. Síðastliðið sumar hækkaði svo
ríkisstjórnin þennan grundvöll enn um 13% með hinum illræmdu bráðabirgða-
lögum 3. ágúst. Ég fyrir mitt leyti hika því ekki við að mæla með þessu lækkunar-
frumvarpi þrátt fyrir galla þess og vafasaman rökstuðning þess af ríkisstjórnar-
innar hálfu.

Ég flyt á sérstöku þingskjali breytingartillögur til lagfæringar á frumvarpinu.
A svo naumum tíma sem fjárhagsnefndarmönnum hefur verið veittur til' at-

hugunar málinu er ekki viðlit að endurskoða að ráði tollskrána og löggjöf, er að
henni lýtur. Þar er um svo mikið bákn og margslungið að ræða. Tillögurnar eru
þess vegna alls ekki nógu víðtækar. Þær fela samt í sér - það sem þær ná -
mjög mikilsverðar lagfæringar á atriðum, sem almenning varða og atvinnuvegina
til lands og sjávar.

Alþingi, 16. nóv. 1961.

Karl Kristjánsson.


