
Nd. 122. Nefndarálit [74. mál]
um frv. til I. um lækkun aðflutningsgjalda á ýmsum vörum.

Frá 1. minni hl. fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefnd hefur orðið sammála um að mæla með samþykkt þessa frum-
varps. Ég hef þó kosið að skila sérstöku nefndaráliti og gera þar grein fyrir af-
stöðu minni til málsins og fyrir breytingartillögum, er ég flyt.

Frumvarpið felur í sér talsverða lækkun aðflutningsgjalda á þeim vörum, sem
það nær til. En gallinn er sá, að það nær til fárra vöruflokka. Þær vörur, sem
ráðgert er að tollar verði lækkaðir á samkvæmt þessu frumvarpi, eru einvörðungu
vörur, sem verið hafa í svonefndum hátollavöruflokki. Þær vörur hafa borið mjög
há aðflutningsgjöld.

En samkvæmt þessu frumvarpi er ekki gert ráð fyrir að lækka aðflutnings-
gjöldin á öllum þeim vörum, sem töldust til hátollavöruflokksins. Enn verða því
eftir margar vörur, sem áfram eiga að bera aðflutningsgjöld, sem eru langt fyrir
ofan 100%. Þetta tel ég óeðlilegt.

Þá tel ég það mikinn galla við þetta frumvarp, að það gerir ekki ráð fyrir
neinni tollalækkun á ýmsum mjög nauðsynlegum vörum, sem þó eru hátt tollaðar.
Þannig eru t. d. mjög há aðflutningsgjöld á öllum heimilisrafmagnstækjum, á bús-
áhöldum, útvarpstækjum. varahlutum í vélar o. fl. vörutegundum. Þegar ákveðið
er að lækka aðaflutningsgjöld á silkivefnaði, naglalakki, loðskinnum og skraut-
vörum, þá sýnist mér, að full ástæða sé til að lækka einnig hliðstæð gjöld á bús-
áhöldum og varahlutum í vélar.

Ég flyt því breytingartillögur um að lækka einnig aðflutningsgjöld á ýmsum
öðrum vörum en frumvarpið nær til, og er þar í öllum tilfellum um að ræða vörur,
sem bera há aðflutningsgjöld, en eru þó allmiklu nauðsynlegri vörur en margar
þær, sem frumvarpið fjallar um.

Gert er ráð fyrir, að lækkun aðflutningsgjalda samkvæmt frumvarpinu muni
nema um 46 milljónum króna, miðað við hliðstæðan innflutning og var árið 1960.
Verð á þeim vörum, sem frumvarpið nær til, ætti því að lækka talsvert, komi tolla-
lækkunin að fullu fram í útsöluverðinu. En þar sem núverandi ríkisstjórn hefur
einmitt beitt sér fyrir því á s.L sumri að afnema allt verðlagseftirlit á mörgum
þeim vöruflokkum, sem frumvarp þetta nær til, þá tel ég litla tryggingu fyrir því,
að tollalækkunin skili sér öll í lækkuðu vöruverði, séu ekki sérstakar ráðstafanir
gerðar til þess að tryggja það. Það gefur auga leið, að um leið og verzlunin hefur
óbundnar hendur um álagningu, getur hún hrifsað til sín verulegan hluta af tolla-
lækkuninni.

Ótvíræð reynsla liggur fyrir um það, að álagningarfrelsi hefur leitt til þess,
að álagning stórhækkaði. Þannig fór t. d., þegar álagnmgin á bátagjaldeyrisvörurnar
var gefin frjáls á sínum tíma.

Mikið af þeim vörum, sem frumvarp þetta fjallar um, er þess eðlis, að erfitt
er fyrir almenning að átta sig á, hvað er rétt verð á þeim. Þannig er t. d. mjög
breytilegt verð á ýmiss konar silkivefnaði, á snyrtivörum, á skrautvörum og öðru
þess háttar.

Ég tel því, að óhjákvæmilegt sé að ákveða, að allar þær vörur, sem frumvarpið
nær til, verði settar undir verðlagsákvæði, svo að tryggt sé, að tollalækkunin komi
almenningi til góða, en renni ekki til kaupmanna og heildsala. Ég flyt því breyt-
ingartillögu um það efni.

Alþingi, 18. nóv. 1961.
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