
Nd. 125. Nefndarálit [74. mál]
um frv. til laga um lækkun aðflutningsgjalda á ýmsum vörum.

Frá 2. minni hl. fjárhagsnefndar.

Allir fjárhagsnefndarmenn eru sammála um að mæla með því, að þetta frum-
varp verði samþykkt. En vegna þess, hvað þar er ákaflega skammt gengið, vil ég
gera tilraun til að fá til viðbótar tilslakanir á aðflutningsgjöldum á nokkrum vörum
til almennra nota og nauðsynl'egum framleiðslutækjum. Ég flyt þvi breytingartillögur
við frv., en um þær varð ekki samkomulag i nefndinni.

Ráðstafanir núverandi rikisstjórnar í efnahagsmálum hafa m. a. valdið gifur-
legum hækkunum á tollum og öðrum gjöldum á innfluttum varningi.

Ríkisreikningurinn fyrir 1959sýnir, að þá voru tekjur rikissjóðs af vörumagns-
tolli, verðtolli, söluskatti, innflutningsgjaldi af benzini og gjaldi af innlendum toll-
vörum samtals 520 millj. kr. Svo kemur núverandi stjórn með sínar ráðstafanir,
og á fyrsta ári hennar hækka þessar álögur upp í 967 millj., eða um hvorki meira
né minna en 447 millj. kr., samkvæmt ríkisreikningi fyrir 1960. Í þessu sambandi
skal þess getið, að 1960var framlag úr rikissjóði til' niðurgreiðslu á vöruverði 107
millj. kr. hærra en 1959.

Tollahækkunarsaga stjórnarinnar er ekki hér með búin. Gizkað er á, að gengis-
lækkunin s. I. sumar muni valda um 90 millj. kr. hækkun á aðflutningsgjöldum,
miðað við heilt ár. Þar við bætist svo hækkun á söluskatti i smásölu, sem gengis-
breytingin veldur, og er þar auðvitað um verulega fjárhæð að ræða.

Rikisstjórnin telur, að sú lækkun á aðflutningsgjöldum, sem þetta frv. felur i sér,
muni nema um 46 millj. kr. að óbreyttu innflutníngsmagni. Það er aðeins brot af



þeirri hækkun á þessum gjöldum, sem stjórnin skellti á s. l. sumar, þegar hún fram-
kvæmdi seinni gengis lækkun sína. Að öðru leyti á sú hækkun að gilda áfram í ofan-
álag á allar tollahækkanir stjórnarinnar, sem yfir dundu í febrúar 1960.

Af þessu sést, hvað tollalækkunin samkv. frv. er ákaflega lítilfjörleg í saman-
burði við þær stórkostlegu aðflutningsgjaldahækkanir, sem orðið hafa í tið núver-
andi stj órnar.

"Missæf er þjóðin, oss dónunum dýr
dropinn oft gjörist og varningur nýr."

Svo kvað afi fjármálaráðherrans fyrir rúmum 100 árum. Hvað ætli gamli mað-
urinn segði nú, ef hann væri á meðal okkar? Ætli honum þætti ekki "varningur
nýr" nokkuð dýr, þegar sonarsonur hans og aðrir núverandi ráðherrar eru á sínum
stutta valdatíma búnir að hækka tollana um öll þau milljónahundruð, sem að
framan er um getið, svo að gjöld á flestum vörum eru nú orðin svo há, "að þess
munu vart dæmi annars staðar í vestrænum löndum", eins og ríkisstjórnin segir
sjál'f í athugasemdum með frumvarpinu?

Og hvað er að segja um dropann?
Ráðherrar og forsetar fá hann ákaflega ódýran, en aðrir verða að borga geipiverð.
"Missæl er þjóðin" enn, eins og á liðinni öld.
Ríkisstjórnin segir, að aðaltilgangurinn með flutningi þessa frv. sé að koma í

veg fyrir smygl. Sú spurning er því á vörum manna, hvenær stjórnin muni segja
áfengissmyglurunum stríð á hendur með því að lækka verðið hjá áfengiseinkasöl-
unni. Hér er ekki heitið neinum stuðningi við þá ráðstöfun, en líklega væri þó rétt
af fólki að fresta kaupum á vínföngum, því að hugsazt getur, að stjórnin l'ækki
verðið.

"En ókeypis stúlkurnar fallegu fá
fyrirtaks klútana Danskinum hjá."

Fátítt mun það nú á dögum, að fallegu stúlkurnar hér fái ókeypis klúta hjá
Dönum. Hins vegar er talað um, að sumir sokkar þeirra muni ólöglega innfluttir.
Vel getur verið, að svo sé. Og það getur líka verið rétt, að þetta stafi að miklu
leyti af því, að núverandi ríkisstjórn hefur í sokkamálunum og fleiru búið fremur
kuldalega að kvenþjóðinni Vegna ráðstafana stjórnarinnar er t. d. kostnaðarverð
nælonsokka nú, að óbreyttu innkaupsverði í útlandinu, 66% hærra en það var 1958.
Og ekki tekur betra við, þegar konurnar þurfa að fá sér efni í kjóI. Að óbreyttu inn-
kaupsverði ytra er kostnaðarverð á kjólaefni vegna efnahagsráðstafana núverandi
stjórnar 73% hærra en 1958.

Frumvarp þetta hefur þegar hlotið afgreiðslu í efri deild. Þar fl'utti Karl
Kristjánsson, fulltrúi Framsóknarflokksins í fjárhagsnefnd, breytingartillögur við
frv., m. a. um afnám tolla á heimilisdráttarvélum, nokkrum smærri landbúnaðar-
vélum,bátamótorum, radartækjum, dýptarmælum og fisksjám, einnig um lækkun
tolla á áhöldum til heimilisnotkunar og fáeinum nauðsynlegustu vefnaðarvöruteg-
undum. Tillögur þessar voru felldar í efri deild, en ég hef tekið þær tilflutnings hér
í deildinni.

Þegar tillaga Karls Kristjánssonar um afnám tolla á heimilisdráttarvélum var
borin undir atkvæði í efri deild, komst einn af þingmönnum stjórnarflokkanna það
langt inn á rétta götu, að hann sat hjá við atkvæðagreiðsluna, þó að aðrir í stjórnar-
liðinu greiddu atkvæði á móti. Ef fáeinir af stuðningsmönnum stjórnarinnar í
neðri deild fara að dæmi hans, er von um, að þessi sjálfsagða leiðrétting fáist.

Aðflutningsgjöldin á heimilisdráttarvélunum eru svo há, að algerlega er óvið-
unandi. Útreikningur á verði dráttarvélar, sem keypt var tillandsins í ár eftir gengis-
lækkun stjórnarinnar númer tvö, sýnir, að af rúmlega 105 þús. kr., sem bóndinn þarf
að borga fyrir vélina, fara 26850 krónur í tolla og söluskatt. Og þó að samþykkt
verði tillagan, sem ég flyt hér, um að rétta vörumagns- og verðtolli af vélinni, er
söluskatturinn eftir, en hann er meira en helmingur af framannefndri upphæð. Lag-



færingu á honum er hins vegar ekki hægt að koma fram i sambandi við þetta frum-
varp.

Blöð stjórnarflokkanna hafa notað stóra og feita letrið sitt síðustu dagana, þegar
þau hafa skýrt frá þessu frumvarpi. Frásagnir þeirra eru m. a. um það, að hér sé
á ferðinni "víðtæk tollalækkun", ríkisstjórnin hafi "ráðizt að rótum meinsins" og
hér sé gerð alvarleg tilraun til að hverfa af braut "tollafargans".

Hér að framan hefur verið sýnt, hvað þessar tílslakanír á tollum eru ákaflega
litlar í samanburði við þær gífurlegu tollahækkanir, sem núverandi ríkisstjórn hefur
lagt á þjóðina. Það er því ekki ólíklegt, að þeir, sem kunna að hafa tekið mark á stóru
fyrirsögnunum í stjórnarblððunum, verði fyrir vonbrigðum, þegar þeir kynnast raun-
veruleikanum og sjá, hvað ríkisstjórnin er hér óskaplega stutt stíg og sorglega sein-
fær. Og þegar menn virða þetta trítl stjórnarinnar fyrir sér, er trúlegt, að einhverjir
minnist þess. sem stundum heyrist sungið í útvarpinu um fuglinn i fjörunni:

"Ekki get ég stigið við þig,
stutt fótur minn."

En þó að ekki sé hægt að ganga í "takt" við ríkisstjórnina, vegna þess hvað hún
er hér reikul í spori og framúrskarandi skrefastutt, er sjálfsagt að styðja þetta frv.
hennar, þvi að þar er þó stefnt í rétta átt.

Og sjálfsagt er að reyna að fá endurbætur á frumvarpinu.
Breytingartillögur mínar eru á sérstöku þingskjali.

Alþingi, 20. nóv. 1961.

Skúli Guðmundsson.


