
Nd. 586. Nefndarálit [78. mál]
um frv. til i. um breyt. á lögum nr. 4 1960,um efnahagsmál.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefnd hefur haft frumv. til athugunar, en ekki orðið á eitt sátt um
afgreiðslu þess.

Meiri hl., undirritaðir nefndarmenn, leggur til, að frumv. verði fellt, en minni
hl., þeir SkG og LJós, skilar séráliti.
Efni frumv. er það, að landbúnaðarbifreiðar (jeppar) og bifreiðar til annarra

tiltekinna nota verði undanþegnar innflutningsgjaldi.
Ef frumv. yrði samþykkt, yrði verð bifreiða sömu tegundar mjög mishátt eftir

því, til hvers þær væru notaðar.
Samkv. frumv. því að nýrri tollskrá, sem ríkisstj. hefur lagt fyrir þetta þing,

er gert ráð fyrir, að verðtollur af fólksbifreiðum verði 90%, en aðeins 40% af
jeppum. Ef innflutningsgjald af jeppum yrði auk þess fellt niður, mundi verða
óhóflegur verðmismunur á þessum bifreiðum, án tillits til þess, hvort jepparnir
væru notaðir til landbúnaðar starfa eða sem einkabifreiðar.

Augljóst er, að þetta mundi stórauka innflutning jeppa til einkanota og gera
mönnum á þann hátt auðvelt að komast hjá því að greiða þau aðflutningsgjöld
af einkabifreiðum, sem til er ætlazt. Einnig mundu mishá aðflutningsgjöld af bif-
reiðum sömu tegundar eftir notkun þeirra verða erfið í framkvæmd. Má í því sam-
bandi minna á það vandamál, sem skapazt hefur í framkvæmd undanfarin ár við
tollun á varahlutum í bifreiðar, bátavélar og landbúnaðarvélar. Stafar þetta af því,
að ýmsir varahlutir eru jöfnum höndum notaðir í allar þessar tegundir véla, en að-
flutningsgjöld verið 21-77% eftir tilætlaðri notkun þeirra. M. a. af þessari ástæðu er
gert ráð fyrir því í frumv. því að nýrri tollskrá, sem ríkisstj. hefur lagt fyrir
Alþingi, að flutningsgjöld af bifreiðavarahlutum lækki úr 77% í 35%, til þess að
koma í veg fyrir misnotkun og misrétti.

Meiri hl. fjárhagsnefndar vill einnig benda á, að með hinni nýju tollskrá er
gert ráð fyrir, að tollur á hjóladráttarvélum lækki úr 35% í 10% og að tollur á
flestum öðrum landbúnaðarvélum og tækjum, svo sem plógum, herfum, áburðar-
dreifurum, mjaltavélum, sláttuvélum, rakstrar- og snúningsvélum o. fl., lækki um
helming. Tæki þessi eru eingöngu notuð til landbúnaðar star fa, og verður því
að telja lækkun á aðflutningsgjöldum þeirra beinni stuðning við vélvæðingu land-
búnaðarins en lækkun á aðflutningsgjöldum jeppa.

Með hliðsjón af ofanrituðu leggur meiri hl. til, að frumv. verði fellt.

Alþingi, 8. apríl 1963.
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