
Nd. 7. Frumvarp til laga r7. mál]
um efnahagsaðgerðir.

(Lagt fyrir Alþingi á 88. löggjafarþingi, 1967.)

I. KAFLI
Um vísitölu framfærslukostnaðar og verðlagsuppbót á laun.

1. gr.
Kauplagsnefnd skal reikna vísitölu framfærslukostnaðar í Reykjavík samkvæmt

niðurstöðum rannsóknar, sem gerð hefur verið á neyzlu launþega í Reykjavík 1964
og 1965. Grunntala þessarar nýju vísitölu skal miðuð við verðlag í byrjun janúar
1968, og síðan skal reikna hana fjórum sinnum á ári, miðað við byrjun mánaðanna
febrúar, maí, ágúst og nóvember, eftir grundvallarreglum, sem Kauplagsnefnd setur.
Við þennan útreikning skal sleppa broti úr vísitölustigi, hálfu eða minna, en annars
hækka í heilt stig.

Nú óskar stjórn Alþýðusambands Íslands eða stjórn Vinnuveitendasambands
Islands eftir því, að vísitala framfærslukostnaðar verði reiknuð aukalega í öðrum
mánuði en skylt er að reikna hana samkvæmt fyrri málsgr, þessarar gr., og skal þá
Kauplagsnefnd verða við þeirri ósk, enda sé hún borin fram með minnst tveggja
vikna fyrirvara.

2. gr.
Vísitala framfærslukostnaðar með grunntölu 100 hinn 1. marz 1959, samkvæmt

3. málsgr. 4. gr. laga nr. 1/1959, skal reiknuð í síðasta sinn eftir verðlagi í janúar-
byrjun 1968.

. 3. gr.
A tímabilinu 1. desember 1967 til 29. febrúar 1968 skal greiða sömu verðlags-

uppbót (15.25%) á laun og aðrar greiðslur, er fylgja kaupgreiðsluvísitölu, og greidd
var á tímabilinu 1. september til 30. nóvember 1967.

4. gr.
Frá 1. marz 1968 skal sú verðlagsuppbót (15.25%), er greidd hefur verið fram

til þess tíma, lögð við grunnupphæðir launa og annarra greiðslna, sem fylgja kaup-
greiðsluvísitölu, og telst hvort tveggja grunngreiðsla, er verðlagsuppbót skal greidd
á samkvæmt fyrirmælum þessara laga.

5. gr.
Kauplagsnefnd reiknar kaupgreiðsluvísitölu, er skal fylgja vísitölu framfærslu-

kostnaðar að öðru leyti en því, að eigi skal taka tillit til þeirrar hækkunar eða
lækkunar á síðar nefndu vísitölunni, er leitt hefur af breytingu á vinnulið verðlags-
grundvallar landbúnaðarvara, annað hvort vegna breyttra kjaraákvæða í samningum
stéttarfélaga eða vegna greiðslu verðlagsuppbótar á laun. Útreikningur þessi skal
gerður eftir vísitölu framfærslukostnaðar áður en hún er sléttuð, en kaupgreiðslu-
visitala skal ákveðin og birt í heilum stigum, og skal þar fylgja reglu þeirri, er um
ræðir í 3. málslið fyrri málsgr. 1. gr.

Kaupgreiðsluvísitala sú, er um ræðir í fyrri málsgr. þessarar gr., reiknast eftir
vísitölu framfærslukostnaðar í byrjun mánaðanna febrúar, maí, ágúst og nóvember,
og gildir við ákvörðun verðlagsuppbótar á laun og aðrar greiðslur næstu þrjá mánuði,
frá byrjun næsta mánaðar eftir að hún var reiknuð, í fyrsta sinn frá 1. marz 1968.
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6. gr.
Greiða skal verðlagsuppbót á laun og aðrar greiðslur fyrir unnin störf i hlut-

falli við þá hækkun, sem hverju sinni hefur orðið á kaupgreiðsluvísitölu frá grunn-
tölu hennar i janúarbyrjun 1968.Sama gildir um bætur greiddar i peningum sam-
kvæmt lögum nr. 40/1963,um almannatryggingar, og um bætur skv. lögum nr. 29/1956,
um atvinnuleysistryggingar, hvort tveggja með áorðnum breytingum bótaupphæða.
Enn fremur skal greiða verðlagsuppbót á lífeyrisgreiðslur til einstaklinga úr ríkis-
sjóði skv. fjárlögum, og á lífeyri úr lifeyrissjóðum, sem ríkissjóður sjálfur eða
rikisfyrirtæki greiða iðgjöld til. Skal hlutaðeigandi lífeyrissjóður greiða verðlags-
uppbótina gegn endurgreiðslu úr ríkissjóði og frá stofnunum þeim, er lífeyrisþegi
tók laun sín hjá. Verðlagsuppbót greiðist ekki á lifeyrisgreiðslur, er sjálfkrafa fylgja
breytingum launa, sem verðlagsuppbót er greidd á samkvæmt fyrirmælum þess-
ara laga.

Verðlagsuppbót greiðist á kauptryggingu bátasjómanna og á vinnulaun, sem
greidd eru samkvæmt uppmælingar- og öðrum ákvæðisvinnutöxtum, enda séu þeir
ákveðnir í kjarasamningum stéttarfélags, sem í hlut á, eða miðaðir við kjarasamn-
inga sömu starfsgreinar annars staðar.

Verðlagsuppbót greiðist ekki á laun, sem greidd eru í öðru en peningum, og ekki
heldur á fjárhæðir, sem launþegar fá greiddar vegna útgjalda, sem fylgja starfi
þeirra. Sama gildir um laun, sem ákveðin eru sem hundraðshluti af afurðaverði,
veltu eða öðru verðmæti.

7. gr.
Vinnuliðir verðlagsgrundvallar landbúnaðarvara skulu hækka eða lækka sam-

kvæmt kaupgreiðsluvísitölu eftir sömu reglum og um ræðir í 4. og 6. gr., og afurða-
verð til bænda breytist um leið til samræmis. ÞÓ skal slík breyting á vinnuliðum
verðlagsgrundvallar ekki eiga sér stað, nema samkvæmt ósk fulltrúa framleiðenda
eða fulltrúa neytenda í Sexmannanefnd.

8. gr.
Félagsdómur sker úr ágreiningsatriðum um túlkun á fyrirmælum 4. og 6. gr.

þessara laga, og eru úrskurðir hans fullnaðarúrskurðir.

II. KAFLI
Um verðstöðvun.

9. gr.
Verð á hvers konar vöru má ekki vera hærra en það var 15.nóvember 1966,nema

til komi samþykki réttra yfirvalda. Mega þau þá ekki leyfa neina hækkun á vöru-
verði, nema þau telji hana óhjákvæmilega. Leyfi til slikrar verðhækkunar skal vera
háð samþykki ríkisstjórnarinnar. Hundraðshluti álagningar á vörum í heildsölu og
smásölu má heldur ekki vera hærri en hann var 15. nóvember 1966.Sama gildir um
umboðslaun vegna vörusölu og um hvers konar álagningu, sem ákveðin er sem
hundraðshluti á selda vinnu eða þjónustu.

Fyrirmæli fyrri mgr. þessarar greinar taka á hliðstæðan hátt til seldrar þjónustu
og framlags í hvaða formi sem er, þar á meðal til hvers konar þjónustu og fram-
lags, sem ríki, sveitarfélög og stofnanir þeirra, svo og aðrir opinberir aðilar, láta i
té gegn gjaldi.

10. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða, að álagningarstigar útsvara og aðstöðu-

gjalds samkvæmt lögum nr. 51/1964, með síðari breytingum, megi eigi hækka frá
því, sem ákveðið var í hverju sveitarfélagi 1967,nema með samþykki ríkisstjórnar-
innar. Skal hækkun álagningarstiga þá eigi leyfð, nema ríkisstjórnin telji hana óhjá-
kvæmilega vegna fjárhagsafkomu hlutaðeigandi sveitarfélags.
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Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða, að öll opinber gjöld, önnur en þau, er
um ræðir í síðari málsgr. 9. gr. og í lögum nr. 51/1964, megi eigi hækka frá því, sem
var á árinu 1967, nema með samþykki ríkisstjórnarinnar. Skal hækkun á slíku gjaldi
þá eigi leyfð, nema ríkisstjórnin telji hana óhjákvæmilega vegna fjárhagsafkomu
hlutaðeigandi aðila.

III. KAFLI
Um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins.

11. gr.
A árinu 1968 er ríkisstjórninni heimilt að greiða allt að 100 m.kr, sem verð-

bætur til viðbótar við það lágmarksverð á ferskfiski, öðrum en síld og loðnu, sem
Verðlagsráð sjávarútvegsins og yfirnefnd þess ákveða. Skal viðbótin skiptast skv.
reglum, sem sjávarútvegsmálaráðherra setur.

l2. gr.
Á árinu 1968 er ríkisstjórninni heimilt að verja 20 m.kr, til þess að greiða fisk-

seljendum verðbætur á línu- og handfærafisk. Þessar greiðslur koma til skipta á
milli sjómanna og útgerðarmanna samkvæmt samningum um hlutaskipti.

13. gr.
Stjórn Aflatryggingasjóðs er heimilt að ákveða, að bætur til togara úr sjóðnum

vegna aflabrests 1967 skuli miðast við úthaldstíma þeirra á því ári, svo og að setja
um þetta nánari reglur með samþykki sjávarútvegsmálaráðherra.

14. gr.
Sjóður sá, er stofnaður var með 6. gr. laga nr. 4 31. marz 1967, um ráðstafanir

vegna sjávarútvegsins, til að greiða verðbætur vegna verðfalls á frystum fiskafurðum,
öðrum en síldar- og loðnuafurðum, sem framleiddar voru á árinu 1967, skal halda
áfram starfsemi á árinu 1968. Greiðir ríkissjóður til sjóðsins það fé, sem á þarf
að halda til viðbótar framlagi skv. 2. mgr. 6. gr. áðurnefndra laga, til þess að sjóð-
urinn geti staðið við skuldbindingar sínar samkvæmt 15. gr. þessara laga. Verði
innstæða í sjóðnum eftir reikningslok. skal því fé ráðstafað sem stofnfjárframlagi
til verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, enda hafi þá verið sett lög um slíkan sjóð.
Ella rennur innstæða þessi í ríkissjóð.

15. gr.
Sjóður sá, sem um ræðir í 14. gr., greiðir verðbætur á frysta l' fiskafurðir fram-

leiddar á árunum 1967 og 1968, aðrar en síldar- og loðnuafurðir. Verðbætur þessar
skulu nema 55% af verðlækkun, er verða kann miðað við verð, er fékkst fyrir sömu
framleiðslu á árinu 1966. Verðfall á árinu 1967 eða 1968, sem nemur meiru en 5%
miðað við verðlag 1966, skal bætt til viðbótar með 2% af heildarverðlækkun fyrir
hvert 1%, sem verðlag lækkar umfram 5%. Greiðsla verðbóta skal þó aldrei vera
hærri en 75% af verðlækkun.

Skipta skal freðfiskframleiðslunni í nokkra meginflokka eftir fisktegundum, og
skulu verðbætur reiknaðar af hverjum flokki fyrir sig. Um framkvæmd á greiðslum
úr sjóðnum fer að öðru leyti eftir reglum, sem sjávarútvegsmálaráðherra setur.

16. gr.
Ríkissjóður leggur fram 50 m.kr. á árinu 1968, er verja skal til framleiðniaukn-

ingar frystihúsa og annarra endurbóta í framleiðslu frystra fiskafurða. Seðlabanki
íslands úthlutar fé þessu til tiltekinna framkvæmda í samráði við Landsbanka Is-
lands og Útvegsbanka Íslands eftir reglum, sem sjávarútvegsmálaráðherra setur.
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17. gr.
Á árinu 1968 heimilast að greiða úr ríkissjóði 10 m.kr. til verðbóta á útfluttar

skreiðarafurðir, eða aðrar útfluttar afurðir af öðrum fiski en síld og loðnu, eftir
reglum, sem sjávarútvegsmálaráðherra setur.

18. gr.
Lokið skal athugun þeirri, sem ríkisstjórnin lætur gera skv. 10. gr. laga nr. 4

31. marz 1967, um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins, á rekstraraðstæðum og fjárhags-
legri uppbyggingu frystiiðnaðarins. Sömuleiðis skal lokið tillögugerð á þessum
grundvelli, er miði að því að bæta rekstrargrundvöll frystihúsanna, svo sem með
bættri uppbyggingu iðnaðarins, aukinni hráefnisöflun, tæknibreytingum og fjár-
hagslegri endurskipulagningu. Til þess að greiða fyrir slíkum aðgerðum og í sam-
bandi við þær er Ríkisábyrgðasjóði heimilt að gefa eftir kröfur á einstök frystihús,
ef slíkt er óhjákvæmilegt til þess að koma þeim á viðunandi grundvöll, enda fallist
aðrir kröfuhafar einnig á eftirgjafir, eftir því sem eðlilegt þykir. Allar tillögur um
eftirgjafir á kröfum ríkissjóðs skulu lagðar fyrir fjárveitinganefnd til samþykktar.
Heimilt er fjármálaráðherra að gefa eftir greiðslur stimpil- og þinglýsingagjalda
vegna eigendaskipta, sem þurfa að eiga sér stað í sambandi við þessar aðgerðir.

IV. KAFLI
Um farmiðagjald.

19. gr.
Hver sá einstaklingur, sem fer frá íslandi til annarra landa, skal greiða far-

miðagjald til ríkissjóðs, enda sé hann búsettur hér á landi samkvæmt íbúaskrá eða
tilkynningarskyldur hér samkvæmt 1. málsgr. 5. gr. laga nr. 73/1952, um tilkynningar
aðsetursskipta, sbr. 1. gr. laga nr. 16/1963, um breyting á þeim lögum.

Undanþegnar gjaldskyldu eru lögskráðar áhafnir skipa og loftfara, svo og börn
undir 7 ára aldri.

20. gr.
Gjald samkvæmt 19. gr. nemur 3000 krónum fyrir hvern gjaldskyldan einstakling

12 ára og eldri og 1500 krónum fyrir börn á aldrinum 7 til 12 ára.
Fjármálaráðherra getur ákveðið með reglugerð, að gjaldskyldir einstaklingar,

sem ferðast eingöngu til Færeyja eða Grænlands, skuli greiða lægra gjald en segir
í 1. málsgr., eða að það falli niður.

21. gr.
Farmiðagjald skal krafið inn og greitt við afhendingu farmiða, farsamnings eða

annarrar flutningsheimildar.
Hver sá, sem gefur út og afhendir farmiða, farsamning eða veitir aðra flutn-

íngsheimild, skal krefja og taka við farmiðagjaldi. A þetta einnig við, þegar flutningur
fer fram án endurgjalds. Kvittun fyrir greiðslu skal gefin með því að festa við
flutningsheimild sérstakan kvittunarseðil, sem fjármálaráðherra lætur gera. Með
leyfi fjármálaráðherra er þó heimilt að stimpla kvittun á flutningsheimildina með
þar til gerðri stimpilvél.

Hver sá, sem afhendir farmiða, farsamning eða aðra flutningsheimild, metur, hvort
gjaldskylda samkv. 19. og 20. gr. sé fyrir hendi. Telji hann, að gjaldskylda sé ekki
fyrir hendi, ritar hann ákvörðun sína um það á flutningsheimildina. Ætíð má leita
úrskurðar fjármálaráðherra um vafaatriði.

22. gr.
Óheimilt er að flytja af landi brott gjaldskyldan mann, nema farmiðagjald hafi

verið greitt. Áður en flutningstæki fer úr landi, skulu stjórnendur þess (skipstjórar,
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flugstjórar), eigendur eða leigutakar, afhenda næsta lögreglustjóra staðfest endur-
dt farþega skrár með nauðsynlegum fylgigögnum, þar sem komi glöggt fram, hvernig
greiðslu gjaldsins er háttað og hver hafi tekið við greiðslu.

23. gr.
Ef einstaklingur er fluttur úr landi, án þess að gögn séu fyrir því, að farmiða-

gjald hafi verið greitt eða einstaklingur undanþeginn gjaldskyldu, sbr. 3. mgr. 21. gr.,
bera stjórnandi flutningstækis og útgerðaraðili sameiginlega ábyrgð á greiðslu
gjaldsins, og er lögveð í flutningstæki nu til tryggingar því. Lögveð þetta skal ganga
fyrir öllum samningsveðum og öðrum lögveðum.

Ef sá, sem afhendir einstaklingi flutningsheimild, metur hann gjaldfrjálsan, en
síðan reynist að svo er ekki, þá skal sá, er afhenti, sjálfur greiða farmiðagjaldið í
ríkissjóð, verði verulegu gáleysi hans um kennt.

24. gr.
Lögreglustjórar (i Reykjavík tollstjóri) hafa á hendi innheimtu farmiðagjalda

hjá þeim, er við þeim hafa tekið.
Sá, er við farmiðagjaldi tekur, skal eigi síðar en 10. hvers mánaðar, eða fyrr

eftir kröfu innheimtumanns, senda lögreglustjóra ci Reykjavík tollstjóra) skýrslu
um flutningsheimildir þær, er hann hefur afhent, og farmiðagjöld þau, sem hann
hefur innheimt í næsta mánuði á undan, ásamt innheimtum gjöldum. Sé gjöldunum
ekki skilað á nákvæmlega réttum gjalddaga, skal sá, sem fénu ber að skila, greiða
af þvi dráttarvexti, er nemi 1% fyrir hverja byrjaða viku frá gjalddaga.

Farmiðagjöld njóta lögtaksréttar.
Heimilt er innheimtumanni að láta lögregluna stöðva atvinnurekstur þess, er

eigi gerir skil á réttum gjalddaga, þar til skil eru gerð, meðal annars með þvi að
setja skrifstofur, starfsstofur og flutningatæki hans undir innsigli.

Skattayfirvöldum, sem fylgjast skulu með skilum farmiðagjalds, er heimill að-
gangur að bókhaldsgögnum og skjölum þeirra aðila, er við farmiðagjaldi hafa tekið,
og geta krafið fyrirsvarsmenn þeirra um nauðsynlegar skýrslur og upplýsingar.

V. KAFLI
Breyting á ýmiss i skattheimtu.

25. gr.
Á árinu 1968 skal virðing á fasteign til eignarskatts skv. 22. gr. A.-lið laga

nr. flO 7. okt. 1965, um tekjuskatt og eignarskatt, miðuð við gildandi fasteignamat
tólffaldað. Virðing á bújörðum í sveitum með tilheyrandi íbúðar- og peningshús um
og öt'rum mannvirkjum skal þó fara eftir sexföldu fasteignamati.

26. gr.
Í stað ,,100. þús. kr. skaHgjaldseign" í I.-lið 26. gr. laga nr. 90 7. okt. 1965, um

tekjuskatt og eignarskatt, komi ,,200 þús. kr. skattgjaldseign."

27. gr.
Undanþága frá söluskatti af póst- og símaþjónustu, skv. 11. tölulið 7. gr. laga

nr. 10/1960, um söluskatt, er úr gildi numin.

28. gr.
Ákvæði til bráðabirgða við lög um almannatryggingar nr. 40 30. apríl 1963:
Sú leiðrétting á árinu 1968, sem ákveðin er í 4. mgr. 24. gr. laganna á áætluðum

framlögum hinna tryggðu og atvinnurekenda, sbr. 2. mgr. 23. gr., skal falla niður.
Halli sá, sem af þessu leiðir, færist úr varasjóði lífeyristrygginga pr. 31. des. 1967.
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VI. KAFLI
Ýmis ákvæði.

29. gr.
Ráðherra er heimilt að setja með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga

þessara.
30. gr.

Með brot gegn lögum þessum og reglugerðum, sem settar kunna að verða sam-
kvæmt þeim, skal farið að hætti opinberra mála, og varða brot sektum, nema þyngri
refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.

31. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði IV. kafla laganna taka til allra flutninga

fólks úr landi frá og með 1. nóvember 1967.
II., III. og IV. kafli laganna gilda til 31. des. 1968.
Jafnframt eru úr gildi felld eftirtalin ákvæði laga:

1. Lög nr. 4 31. marz 1967, um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins.
2. Lög nr. 86 23. des. 1966,um heimild til verðstöðvunar.
3. 2. og 3. málsliður b-liðs 4. mgr. 4. gr. laga nr. 19 10. mai 1965, um Húsnæðis-

málastofnun ríkisins, og 2. gr. I. nr. 97 22. des. 1965,um breyting á þeim lögum.
4. Lög nr. 63 14. des. 1964, um verðtryggingu launa, falli úr gildi 30. nóv. 1967.
5. 3. mgr. 4. gr. laga nr. 1 30. jan. 1959, um niðurfærslu verðlags og launa o. fl.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Eins og alkunnugt er, breyttust á árinu 1966 mjög til hins verra viðhorf í

efnahagsmálum vegna verðfalls íslenzkra afurða á erlendum mörkuðum. Þessi
viðhorf hafa enn versnað á árinu 1967. Verðfall, einkum á fiskmjöli og síldarlýsi,
hefur orðið meira og staðið lengur en ástæða hafði í fyrstu verið talin til að ætla.
Óvenjulegar ógæftir voru á vetrarvertíð og síld hefur haldið sig langt frá landinu
allt sumarið.

Við því alvarlega ástandi, sem verðfallið hefur skapað, hefur einkum verið
brugðizt með þrennu móti:
Í fyrsta lagi var með lögum um heimild til verðstöðvunar nr. 86 23. des. 1966

og með auknum niðurgreiðslum á vöruverði úr ríkissjóði komið í veg fyrir frekari
hækkanir verðlags og framleiðslukostnaðar.
Í öðru lagi var ákveðið með samkomulagi við fulltrúa frystiiðnaðarins að

leita lausnar á vandamálum þess iðnaðar í bættri uppbyggingu og fjárhagslegri
endurskipulagningu hans, og voru sett ákvæði í þessa átt með lögum um ráðstaf-
anir vegna sjávarútvegsins nr. 4 31. marz 1967.

Í þriðja lagi var ákveðið að létta byrðinni af verðfalli að nokkru af frysti-
húsunum með stofnun verðjöfnunarsjóðs, jafnframt því sem ríkissjóður stæði
straum af hækkun fiskverðs í ársbyrjun 1967, sem nauðsynleg var talin til þess
að jafna þann mismun, sem orðið hafði á kjörum sjómanna á þorskveiðum og ann-
arra starfsgreina, svo og til þess að bæta hækkun útgerðarkostnaðar. Ákvæði um
þessi atriði voru einnig sett með áðurgreindum lögum um ráðstafanir vegna sjáv-
arútvegsins.

Þeim fjárhagslegu skuldbindingum, sem allar þessar ráðstafanir bökuðu rík-
issjóði, var unnt að standa undir á árinu 1967 án nýrrar skattlagningar, vegna
hinnar góðu afkomu ríkissjóðs á árinu 1966. Þá voru enn fremur lækkuð framlög
til opinberra framkvæmda í fjárlögum ársins 1967 til þess að geta greitt hækkun
fiskverðsins, og hluta af tekjuafgangi ríkissjóðs frá árinu 1966 var ráðstafað til
verðjöfnunarsjóðs frystiiðnaðarins.
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Enda þótt erfiðleikar í efnahagsmálum hafi á árinu 1967 reynzt mun alvar-
legri en ætlað var í ársbyrjun, telur ríkisstjórnin rétt að halda fast við þá stefnu,
sem þá var mörkuð.
1. með áframhaldandi stöðvun á almennri hækkun verðlags og framleiðslukostn-

aðar;
2. með umbótum í uppbyggingu atvinnuveganna og bættum rekstri fyrirtækja,

og
3. með áframhaldi þeirrar aðstoðar við sjávarútveginn, sem ákveðin var vegna

verðfallsins fyrr á árinu.
Ætla verður, að þeir erfiðleikar, sem nú steðja að, séu tímabundnir. Enn er

ósýnt um gæftir og aflabrögð á árinu 1968. Ólíklegt er annað en verðþróun is-
lenzkra afurða erlendis breytist til batnaðar, áður en langt um líður. A hinn bóg-
inn hafa erfiðleikarnir nú staðið svo lengi og orðið svo miklir, að ekki er lengur
unnt að koma í veg fyrir að þeir hafi áhrif á kjör landsmanna almennt. Ríkis-
sjóður getur ekki lengur staðið undir þeim fjárhagslegu skuldbindingum, sem verð-
stöðvun og aðstoð við sjávarútveginn hafa skapað, án þess að gripið sé til sérstakra
ráðstafana.

Margvíslegar ráðstafanir geta hér komið til greina. Það skiptir hins vegar
miklu, að þær aðgerðir, sem valdar eru, séu í sem mestu samræmi við hina al-
mennu stefnu, sem fylgt hefur verið og ætlunin er að fylgja. Ríkisstjórnin hefur
af þessum sökum hvorki viljað bera fram tillögur um almenna skattahækkun né
neinar aðrar ráðstafanir, sem áhrif hefðu á verðlag flestra eða allra tegunda
vöru og þjónustu í landinu, eins og t. d. hækkun söluskatts. í fyrsta lagi hefðu slík-
ar ráðstafanir vakið að nýju ugg um áframhaldandi vixlhækkanir verðlags og launa
og þar með hrint af stað nýrri verðbólguskriðu. í öðru lagi hefðu þær í reynd leitt
til mun meiri verðhækkana en ráðstafanirnar einar út af fyrir sig hefðu gefið til-
efni til, án þess að verðlagseftirlit hefði megnað að sporna þar við, og komið
þannig hart niður á launþegum. Tillögur ríkisstjórnarinnar eru í stað þess fólgnar
í lækkun niðurgreiðslna á vöruverði niður í það, sem var í ágústmánuði 1966. Þá
er gert ráð fyrir, að lagt verði á sérstakt farmiðagjald vegna ferðalaga til útlanda
og mat fasteigna við álagningu eignarskatts verði hækkað. Sömuleiðis er gert ráð
fyrir, að verð á áfengi og tóbaki verði hækkað og undanþágur pósts, síma, hljóð-
varps og sjónvarps á greiðslu söluskatts afnumdar. Enn fremur er gert ráð fyrir,
að iðgjöld almannatrygginga hækki og sömuleiðis sjúkrasamlagsgjöld. Hækkanir
þessara gjalda voru ekki leyfðar á s. l. ári, en hjá þeim verður nú ekki lengur
komizt vegna óumflýjanlegra þarfa þessarar starfsemi. Loks er ráðgert, að leyfa
hækkun hitaveitugjalda í Reykjavík, en á þeirri hækkun er brýn nauðsyn til þess
að aukning hitaveitukerfisins geti haldið áfram með eðlilegum hætti.

Þær breytingar skatta og gjalda, sem hér er um að ræða, fela ekki í sér almennar
hækkanir, frekar en lækkun niðurgreiðslna felur í sér hækkun á vöruverði yfirleitt.
Annars vegar eru þessar breytingar miðaðar við að draga úr óeðlilegum undan-
þágum í skaUaálagningu, sem verulega hefur kveðið að hér á landi. Þannig hefur
sú neyzla, sem fólgin er í ferðalögum til útlanda og innkaupum erlendis í því
sambandi, verið skattfrjáls að mestu, þar sem aftur á móti eru lagðir háir tollar
á innfluttar vörur og söluskattur á neyzlu innanlands. Þá hafa fasteignir verið
mjög lágt skattaðar hér á landi, gagnstætt því, sem tíðkast víðast hvar annars
staðar, og verið lágt metnar til verðs við álagningu eignarskatts. Þá er það einnig
óeðlilegt að undanþiggja sumar tegundir opinberrar þjónustu, eins og póst, síma,
hljóðvarp og sjónvarp, söluskatti, þar sem söluskattur að öðru leyti er mjög almenn-
ur. Hins vegar eru breytingarnar miðaðar við að leyfa hækkun gjalda fyrir opinbera
þjónustu, þar sem slík hækkun er óumflýjanleg nauðsyn til að tryggja áframhald
á eðlilegri starfsemi. Er hér um að ræða almannatryggingar og sjúkrasamlög og
hitaveituna í Reykjavík.

Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 1968, sem nú hefur verið lagt fram, er byggt
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á þeim tillögum, sem hér hefur í stórum dráttum verið gerð grein fyrir. Í því frum-
varpi, sem hér liggur fyrir, er farið fram á nauðsynlegar heimildir til þessara
ráðstafana, að svo miklu leyti, sem slíkra heimilda er þörf, auk heimilda til þess
að halda áfram verð stöðvun og aðstoð við sjávarútveginn.

Sú aðstoð við sjávarútveginn, sem þetta frumvarp gerir ráð fyrir, er óbreytt
frá því, sem ákveðið var í upphafi þessa árs. Forystumenn samtaka sjávarútvegsins
telja, að þessi aðstoð sé ekki lengur nægileg, með tilliti til þeirra auknu erfiðleika,
sem aukið verðfall, ógæftir og aflabrestur hafa skapað. Ríkisstjórnin telur hins
vegar ekki tímabært að gera nú tillögur um nýjar ráðstafanir vegna sjávarútvegsins.
Miklu skiptir, hver þróun aflabragða og verðlags verður á næstu mánuðum. Þá
verða vandamál fiskiðnaðarins fyrst og fremst að leysast með bættri uppbyggingu
iðnaðarins, aukinni hráefnisöflun, tæknibreytingum og fjárhagslegri endurskipu-
lagningu eins og nú er verið að vinna að. Loks munu hverjar þær ráðstafanir
koma sjávarútveginum að litlu haldi, er leiddu til almennrar aukningar verðlags
og framleiðslukostnaðar í landinu.

Þær ráðstafanir, sem hér um ræðir, og gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi,
og í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 1968, munu hafa veruleg áhrif á vísitölu fram-
færslukostnaðar. Grundvöllur núgildandi vísitölu framfærslukostnaðar tók gildi 1.
marz 1959, og var hann byggður á neyzluathugun Kauplagsnefndar og Hagstofu
Íslands, sem framkvæmd var á árunum 1953 og 1954. Það hefur lengi verið ljóst,
að þessi grundvöllur væri ekki lengur í samræmi við neyzluvenjur launþega. f
samkomulagi ríkisstjórnarinnar, Alþýðusambands Íslands og samtaka vinnuveit-
enda 5. júní 1964, var mælt með því við Kauplagsnefnd og Hagstofuna, að hafin yrði
endurskoðun á grundvelli vísitölu framfærslukostnaðar. Framkvæmdu þessir að-
ilar nýja athugun á neyzlu launþega í Reykjavík á árinu 1965, og var hinn nýi vísi-
tölugrundvöllur fullgerður í apríl 1966. Eins og vænta mátti er mikill munur á
hinum nýja grundvelli og þeim, sem nú gildir. Nýi grundvöllurinn nær til miklu
stærra úrvals vöru og þjónustu en sá fyrri, og er neyzla á vörum og þjónustu, sem
stendur í sambandi við heilsuvernd, menntun, skemmtanir, húsnæði, þ. á m. hús-
gögn og rafmagnsbúsáhöld, og rekstur eigin bifreiðar, sérstaklega þung á metun-
um í samanburði við vísitölugrundvöllinn, sem nú gildir. Aftur á móti eru land-
búnaðarvörur, fiskur og ýmsar aðrar matvörur léttari á metunum í nýja grund-
vellinum en þeim núgildandi, sömuleiðis hiti og rafmagn og ýmsar fatnaðarvörur.
Breytingarnar eru eðlileg afleiðing hinna miklu lífskjarabóta, sem urðu á þessu
tímabili og hversu miklu fleiri lífsgæði almenningur gat veitt sér á árinu 1965,
þegar nýi grundvöllurinn var fundinn, en á árunum 1953 og 1954, sem miðað var við
í hinum fyrri.

A árinu 1966 var á vegum Efnahagsstofnunarinnar gerð sérstök athugun á
verðlagsþróun tímabilsins frá maí 1964 til maí 1966,1) Í þeirri athugun var ekki
aðeins stuðzt við núgildandi vísitölugrundvöll, heldur einnig hinn nýja vísitölu-
grundvöll. Kom í ljós, að vísitölugrundvellirnir tveir sýndu að heita mátti sömu
heildarhækkun verðlags á þessu tímabili, þrátt fyrir þann mikla mismun, sem á
þeim er. Þetta stafaði af því, að á þessu tímabili kvað langmest að verðhækkun-
um landbúnaðarafurða og fisks, annars vegar, en ýmiss konar þjónustu hins vegar.
Vegna þess að fyrrnefndu liðirnir eru mjög þungir á metunum í núgildandi grund-
velli, en þjónustuliðir í nýja grundvellinum, reyndist heildarhækkunin að heita
mátti hin sama samkvæmt þeim háðum.

Enda þótt núgildandi vísitölugrundvöllur hafi þannig reynzt allréttur mæli-
kvarði á heildarverðbreytingar undanfarinna ára, gegnir allt öðru máli um þær
breytingar, sem nú eru ráðgerðar. Þessar breytingar eru fyrst og fremst fólgn-
ar i lækkun niðurgreiðslna á landbúnaðarafurðum og verulegri verðhækkun þeirra
afurða, sem af lækkun niðurgreiðslnanna leiðir. Sökum þess, að landbúnaðarafurðir

1) Sjá skýrslu Efnahagsstofnunarinnar til Hagráðs um ástand og horfur í efnahagsmálum,
ágúst 1966.
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eru hlutfallslega miklu þyngri í núgildandi vísítölugrundvelli en svarar til þeirra
neyzluvenja, sem nú eru ríkjandi meðal launþega, eru þessar verðbreytingar of
hátt metnar í núgildandi grundvelli. Á hinn bóginn má gera ráð fyrir, að þær séu
nokkurn veginn rétt metnar samkvæmt nýja grundvellinum.

Hér fer á eftir yfirlit um þau áhrif á vísitölu framfærslukostnaðar, sem þær
ráðstafanir, sem gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi og felast í fjárlagafrumvarpinu
fyrir 1968, munu væntanlega leiða af sér. Sýnir núgildandi vísitölugrundvöllur
hækkun, er nemur um 7.5%, en nýi grundvöllurinn hækkun, er nemur um 4.4%. Eins
og að ofan er gerð grein fyrir er ástæða til að ætla, að nýi grundvöllurinn sé hér
miklu réttari mælikvarði en núgildandi grundvöllur.

Áhrif efnahagsaðgerða á verðlag.
Hækkun visitaina %

Núgildandi visit. Ný visit.
Lækkun niðurgreiðslna 6.01 3.01
Farmiðagjald 0.05
Hækkun á verði áfengis 0.08 0.17
Hækkun á verði tóbaks 0.36 0.32
Söluskattur á póst- og símaþjónustu '" 0.08 0.10
Söluskattur á hljóðvarp......... 0.04 0.02
Söluskattur á sjónvarp....... 0.08
Hækkun iðgjalda almannatrygginga 0.36 0.20
Hækkun sjúkrasamlagsgjalds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.28 0.15
Hækkun hitaveitugjalda 0.32 0.28

Alls 7.53 4.38

Eigi þær efnahagsráðstafanir, sem hér hafa verið ræddar, að koma að notum, má
sú verðhækkun á landbúnaðarafurðum, á áfengi og tóbaki og á nokkrum tegund-
um opinberrar þjónustu, sem þær gera ráð fyrir, ekki leiða til þess, að víxlhækk-
anir verðlags og kauplags hefjist að nýju. Hinir alvarlegu efnahagsörðugleikar
munu leiða til þess, að raunverulegar þjóðartekjur á mann lækki á þessu ári um
að minnsta kosti 4-5%. Vegna þess að launþegar hafa á undanförnum árum
fengið hlutfallslega meira i sinn hlut en áður af stórhækkuðum þjóðartekjum,
hlýtur nokkur lækkun þeirra nú óhjákvæmilega að snerta hag alls almennings, og
verður það ekki bætt upp með neinu vísitölufyrirkomulagi. Af þessum sökum er
gert ráð fyrir þvi í þessu frumvarpi, að þær verðhækkanir, sem leiðir af þessum
ráðstöfunum, verði ekki bættar með kauphækkunum. Í frumvarpinu er lagt til, að
kaupgreiðsluvfsitalan frá 1. ágúst 1967, er gildir fyrir tímabilið 1. september til
30. nóvember 1967, gildi áfram i þrjá mánuði, eða til 29. febrúar 1968. Þann 1.
marz 1968 gangi hins vegar í gildi ný kaupgreiðsluvísitala, byggð á hinum nýja
vfsitölugrundvelli og með grunni í janúar 1968. Greiðist kaupuppbót framvegis
eftir henni með sama hætti og verið hefur á undanförnum árum. Þessi kaupupp-
bót á að greiðast á núverandi grunnlaun og kaupuppbót samkvæmt núverandi
kaupgreiðsluvisitölu, sem frá og með 1. marz n. k. á að bætast við grunnlaun og
teljast framvegis hluti þeirra.

Öll þau ákvæði um verðstöðvun, sem f gildi hafa verið síðan um miðjan nóv-
ember 1966, eiga samkvæmt II. kafla frumvarpsins, sbr. 31. gr., að gilda áfram
til 31. desember 1968. Er það ætlun rikisstjórnarinnar að framkvæma þau ákvæði
af fullri festu, eins og gert hefur verið á undanförnu ári, og leyfa engar verð-
hækkanir umfram þær, sem felast í þessu frumvarpi og fjárlagafrumvarpinu eða
gerð hefur verið grein fyrir hér að framan, nema sérstakar og óhjákvæmilegar
ástæður komi til, svo sem erlend verðhækkun á innfluttum vörum.

Frumvarpi því, sem hér liggur fyrir, er skipt í sex kafla. t fyrsta kaflanum
er að finna ákvæði um gildistöku hins nýja grundvallar vísitölu framfærslukostn-
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aðar og um útreikning kaupgreíðsluvísítölu samkvæmt hinum nyja grundvelli,
sem eru hliðstæð þeim ákvæðum, er nú gilda um útreikning kaupgreiðsluvisitölu.
Þá eru einnig í þessum kafla ákvæði um framlengingu kaupgreiðsluvísitðlunnar
1. ágúst 1967 til 29. febrúar 1968. Í öðrum kafla frumvarpsins er kveðið á um
framlengingu verðstöðvunar, og í þriðja kafla eru ákvæði um framlengingu þeirra
ráðstafana á árinu 1968. sem gerðar voru vegna sjávarútvegsins á árinu 1967.Fjórði
kaflinn fjallar um hið nýja farmiðagjald og fimmti kaflinn um breytingu á ýmissi
skattheimtu, sem nauðsynlegt er að afla heimilda til í sambandi við framkvæmd
þeirra ráðstafana, sem hér hefur verið lýst, og fjárlagafrumvarpið gerir ráð fyrir.
Fara hér á eftir nánari athugasemdir við einstaka kafla og greinar frumvarpsins
eftir því sem efni standa til.

Um I. kafla.
Um vísitölu framfærslukostnaðar og verðlagsuppbót á laun.

Í samkomulagi ríkisstjórnarinnar, Alþýðusambands Íslands og samtaka vinnu-
veitenda 5. júní 1964var m. a. ákveðið að mæla með því við Kauplagsnefnd og Hag-
stofuna, að hafin yrði endurskoðun á grundvelli vísitölu framfærslukostnaðar. Til
þess þurfti að fara fram neyzlurannsókn, og hófst hún í janúar 1965. Verkinu
var hraðað eins og kostur var á og lágu niðurstöður fyrir í apríl 1966.Höfðu Kaup-
lagsnefnd og Hagstofan þá tilbúinn nýjan vísítölugrundvöll. miðaðan við verðlag
í febrúarbyrjun 1966. Ekki kom til gildistöku nýs vísitölugrundvallar að svo stöddu,
en nú er i frv. þessu lagi: til, að lögfestur verði nýr grundvöllur vísitölu framfærslu-
kostnaðar með grunntíma í janúarbyrjun 1968. Kæmi hann í stað núgildandi vísi-
tölu með grunntíma 1. marz 1959,en ákvæði um lögfestingu hennar voru í 3. málsgr.
4. gr. laga nr. 1/1959, um niðurfærslu verðlags og launa o. fl.

Núgildandi vísitala framfærslukostnaðar er raunar eldri en grunntími hennar
gefur til kynna, því að hún var byggð á rannsókn á neyzlu launþega í Reykjavík á
árunum 1953 og 1954. Síðan hafa orðið miklar breytingar á neyzluvenjum almenn-
ings, og er því kominn tími til, að skipt verði um visitölugrundvöll.

Auk nefndrar neyzlurannsóknar á árunum 1953 og 1954, sem núgildandi fram-
færsluvísitala er byggð á, fór fram hliðstæð athugun á neyzlu launþega í Reykja-
vik á tímabilinu júlí 1939 til júní 1940. Var framfærsluvísitala með grunntíma
janúar-marz 1939, sem í meginatriðum gilti fram að marz 1959, byggð á þeirri at-
hugun.

Við undirbúning neyzlurannsóknar þeirrar, er hófst í janúar 1965, var stuðzt
við tilhögun hliðstæðra rannsókna á Norðurlöndum, einkum þó við rannsókn
dönsku hagstofunnar 1964.

Ákveðið var, að rannsóknin skyldi taka til eftirfarandi launþega í Reykjavík:
Verkamanna, sjómanna, iðnaðarmanna, opinberra starfsmanna og verzlunar- og
skrifstofumanna í þjónustu einkaaðila. Auk þess var þátttaka í rannsókninni bundin
við hjón með börn innan 16 ára aldurs eða barnlaus, og heimilisfaðir skyldi vera
fæddur á árunum 1899-1940, þ. e. vera á aldursbilinu 25-66 ára 1965.Neyzlurann-
sókn 1953-54 tók aðeins til hjóna með börn, en að öðru leyti var nú í meginatriðum
fylgt sömu reglum og í neyzlurannsókn 1953-54.

Þátttakendur í neyzlurannsókninni voru fundnir á þann hátt, að tekið var i
skýrsluvélum tilviIjunarkennt úrtak 300 framteljenda á skattskrá Reykjavíkur 1964.
Fullnægðu þeir öllum skilyrðum þátttöku í rannsókninni, nema skilyrðinu um
aldur barna. Úr þessum hópi hurfu allar fjölskyldur með börn eldri en 15 ára, svo
og fjölskyldur, sem höfðu flutt burt úr Reykjavík eða misst heimilisföður. Margir
aðrir heltu st úr lestinni, ekki vegna þess að þeir neituðu þátttöku, þótt þess væru
nokkur dæmi, heldur t. d. vegna þess, að ættingjar bjuggu hjá fjölskyldunni eða
leigjandi var í fæði hjá henni. Einnig hurfu menn úr hópnum, ef í ljós kom við
nánari athugun, að eiginmaður eða eiginkona rak sjálfstæða atvinnu. Ýmislegt
fleira leiddi til þess, að ekki gat orðið um að ræða þátttöku í rannsókninni.
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Niðurstaðan varð sú, að af hinum 300 fjölskyldum í upphaflega úrtakinu tóku
103 þátt í rannsókninni. 1 byrjun hafði verið gert ráð fyrir, að neyzluútgjöld 100
fjölskyldna kæmu til fullnaðarúrvinnslu, en til þess þurftu þátttakendur að verða
eitthvað fleiri en 100, svo að vanhöld yrðu ekki til þess, að talan færi niður fyrir
hundrað. Þegar til kom, reyndust 100 af 103 skýrslum fullnothæfar til úrvinnslu.
Þessir 100 þátttakendur skiptust þannig á starfsstéttir: 26 verkamenn, 3 sjómenn,
23 iðnaðarmenn, 30 opinberir starfsmenn og 18 verzlunarmenn og skrifstofumenn
í þjónustu einkaaðila. Til samanburðar skal þess getið, að samkvæmt atvinnumerk-
ingu á skattskrám Reykjavíkur, Kópavogs og Seltjarnarness 1965 skiptust kvæntir
karlframteljendur 25-66 ára í þessum starfsstéttum sem hér segir, í hundraðshlut-
um: Verkamenn 26,7, sjómenn 4,4, iðnaðarmenn 21,5, opinberir starfsmenn 30,9 og
verzlunar- og skrifstofumenn í þjónustu einkaaðila 16,5. Samkvæmt þessu kemur
hlutfallsleg skipting þátttakenda í neyzluathuguninni vel heim við raunverulega
skiptingu kvæntra karla á þessar starfsstéttir.
i nýja vísitölugrundvellinum eru 3.98 einstaklingar, þ. e. 1.98 barn auk heim-

ilisföður og heimilismóður. Meðalaldur hans er 38.9 ár, en hennar 35.7 ár. Í núgild-
andi vísitölufjölskyldu eru 4.22 einstaklingar.

Öflun upplýsinga frá þátttakendum í neyzlurannsókninni var með tvennum
hætti. Annars vegar voru þeir, í viðtölum, beðnir um að láta í té allnákvæmar upp-
lýsingar um útgjöld sín á árinu 1964. Var þar um að ræða húsnæðiskostnað og öll
önnur neyzluútgjöld, nema útgjöld til kaupa á matvörum og óáfengum drykkjar-
vörum. Viðskiptafræði stúdentar voru fengnir til að eiga þessi viðtöl við þátttak-
endur, og færðu þeir allar upplýsingar jafnóðum á sérstakt reikningsform undir
ársútgjaldaskýrslur. Hins vegar héldu þátttakendur búreikning um 4ra vikna skeið.
Til þeirra nota fengu þeir reikningshefti með leiðbeiningum um, hvernig reikn-
ingshaldinu skyldi hagað, og til frekara öryggis lét Hagstofan starfsmann sinn
fylgjast með því, eftir því sem þurfti. Búreikníngar þessir voru færðir á tímabilinu
marz-desember 1965, en hlé varð á reikningshaldinu í júlí og ágúst vegna sumar-
fría. Færð voru á búreikning öll útgjöld á 4ra vikna reikningstímabilinu, þó að til-
gangur þessa reikningshalds væri annars fyrst og fremst sá að afla vitneskju um
útgjöld til kaupa á matvörum og óáfengum drykkjarvörum, enda voru þau ekki
tekin á ársútgjaldaskýrslu. - Ekki er ástæða til að ætla annað en að upplýsingar
ársútgjaldaskýrslna og búreikninga séu raunhæfar og tæmandi eftir því sem orðið
getur. Þátttakendur í neyzlurannsókninni virðast yfirleitt hafa unnið verk sitt sam-
vizkusamlega.

Við uppsetningu hins nýja vísitölu grundvallar hafa útgjöld til kaupa á mat-
vörum og óáfengum drykkjum verið byggð á búreikningum. Útgjöld til kaupa á
hreinlætisvörum og snyrtivörum hafa jöfnum höndum verið byggð á búreikning-
um og ársútgjaldaskýrslum, en önnur útgjöld hins nýja VÍsitölugrundvallar eru
flest samkvæmt ársútgjaldaskýrslum.

Við uppsetningu núgildandi vísitölu á sínum tíma var ýmsum neyzluútgjöldum
sleppt, annaðhvort vegna ófullkominna upplýsinga eða vegna örðugleika á að finna
staðgönguvörur fyrir viðkomandi útgjöld í visitölunni. Þannig voru t. d. ekki tekin
í núgildandi vísitölu útgjöld til kaupa á húsgögnum og ýmsum öðrum húsbúnaði, út-
gjöld vegna eigin bifreiðar o. fl. Við uppsetningu hins nýja vísitölugrundvallar
hefur aðeins fáum og þýðingarlitlum útgjöldum verið sleppt, og það hefur aðeins
verið gert, þegar örðugleikar hafa verið á að mæla verðbreytingar eða önnur sér-
stök atvik hafa verið fyrir hendi. Þá er nýi vísitölugrundvöllurinn einnig frá-
brugðinn hinum eldri að því leyti, að miklu fleiri vörutegundir eru í þeim nýja, og
fl þetta við svo að segja alla vísitöluf'lokka. þriðja aðalbreytingin er sú, að beinir
skattar, þ. e. tekjuskattur, útsvar og kirkjugarðsgjald, hafa verið felldir Úr grund.
vellinum. Ástæða þessarar breytingar er sú, að mikil vandkvæði eru á útreikningi
beinna skatta Í vísitölunni, enda eru þeir annars eðlis en aðrir útgjaldaliðir vísitöl-
unnar. Þess skal getið, að beinir skattar hafa aðeins verið í vísitölu með grunntíma
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1. marz 1959. Þeir voru ekki í vísitölum með grunntíma 1914, 1939 og 1950. Önnur
opinber gjöld, þ. e. almannatryggingagjald, sjúkrasamlagsgjald, námsbókagjald of'
kirkjugjald, eru aftur á móti í nýja vísitölugrundvellinum, svo sem verið hefur,
08 sama gildir um fjölskyldubætur, en fjárhæð þeirra dregst frá heildarupphæð út-
gjalda vísitölufjölskyldunnar.

Þá er enn fremur lagt til, að vísitala framfærslukostnaðar verði framvegis
reiknuð fjórum sinnum á ári, en ekki mánaðarlega eins og verið hefur. Meðan verð-
lagsuppbót á laun fylgdi mánaðarlegum breytingum vísítðlurmar, varð að sjálf-
sögðu að reikna hana mánaðarlega, en frá vori 1952 og fram að setningu efnahags-
málalaga í febrúar 1960, svo og síðan aftur var hafin greiðsla verðlagsuppbótar á
laun samkvæmt verðtryggingarlögum, nr. 63/1964, hefur kaupgreiðsluvísitala aðeins
verið reiknuð fjórum sinnum á ári. Með hliðsjón af þessu og einnig með tilliti til
þess, ~ð lítil þörf er á mánaðarlegum útreikningi vísitölunnar, og að vinna við út-
reikning hennar Í hvert skipti stóreykst vegna fjölgunar vörutegunda í henni, er
lagt til, að framfærsluvísitalan verði framvegis reiknuð fjórum sinnum á ári og á
sömu tímum og kaupgreiðsluvísitala hefur verið reiknuð um langt skeið, þ. e.,
miðað við byrjun mánaðanna febrúar, maí, ágúst og nóvember. Þess má geta, að í all-
mörgum löndum er látið nægja að reikna Iramfærsluvísitöluna þriðja hvern mánuð.

Gert er ráð fyrir, að grunntími hinnar nýju vísitölu verði janúarbyrjun 1968
(verðlag 2. janúar 1968 = 100). Grunntala gildandi kaupgreiðsluvísitölu er 163
stig, samkvæmt verðtryggingarlögum, nr. 63/1964, en um leið og sett er á laggir ný
framfærsluvísitala með grunntölu 100, er sjálfsagt að ákveða kaupgreiðsluvísitöl-
unni sama grunntíma. Til þess þarf að breyta ýmsum ákvæðum í verðtryggingar-
lögum, og er þá eðlilegast, að ákvæði um vísitölu framfærslukostnaðar og um
greiðslu verðlagsuppbótar á laun séu í einum og sömu lögum. - Þegar grunntala
kaupgreiðsluvísitölu verður hin sama og grunntala framfærsluvísitölu, þarf að færa
saman í eina heild þau grunnlaun og þá verðlagsuppbót, sem greidd er á grunntíma
vísitölunnar. Samkvæmt 4. gr. frv. er gert ráð fyrir, að þessi samfærsla komi til
framkvæmda 1. marz 1968. Síðan á sú hækkun, er kann að verða á kaupgreiðslu-
vísitölu frá 2. janúar til 1. febrúar 1968, að ákvarða þá verðlagsuppbót, er greidd
skal á ný grunnlaun (þ. e. á eldri grunnlaun að viðbættri 15.25% verðlagsuppbót)
frá 1. marz 1968, o. s. frv., sbr. 2. málsgr. 5. gr. Sams konar sameining grunnlauna
og 75% verðlagsuppbótar átti sér stað, er núgildandi framfærsluvísitala var sett á
laggir. sbr. 5. gr. laga nr. 1/1959, um niðurfærslu verðlags og launa o. fl.

Hér fara á eftir athugasemdir við einstakar gr. í I. kafla frv.:

Um 1. gr.
Að því er varðar ákvæði fyrri málsgr., vísast til almennra athugasemda við I.

kafla frv. - Ákvæði 3. málsliðs fyrri málsgr. er samhljóða ákvæði í 3. málsgr, 4. gr.
laga nr. 1/1959, sem á að falla niður.

Ákvæði 2. málsgr, eru ný og sett í frv. vegna þess að gert er ráð fyrir, að vísi-
tala framfærslukostnaðar verði framvegis reiknuð fjórum sinnum á ári, en ekki
mánaðarlega, eins og verið hefur. Fyrir þessu er gerð nánari grein í almennu at-
hugasemdunum að framan.

Um 2. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 3. gr.
í þessari gr. er kveðið svo á, að á tímabilinu 1. des. 1967 til 29. febrúar 1968

skuli greiða sömu verðlagsuppbót (15.25%) 08 greidd var á tímabilinu 1. sept. til
30. nóv. 1967. Um þetta vísast til aðalgreinargerðar með frv.

Um 4. gr.
Vísað er til almennra athugasemda við I. kafla frv.
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Um 5. gr.
Fyrri málsliður fyrri málsgr. er efnislega samhljóða fyrri málsgr, 2. gr. verð-

tryggingarlaga, nr. 63/1964. Smávægileg orðalagsbreyting stafar af breyttum að-
stæðum frá því, sem var á gildistökutíma verðtryggingariaga. - Ákvæði síðari
málsliðs fyrri málsgr. eru ný, en aðeins staðfesting á starfsreglu, sem Kauplags-
nefnd hefur fylgt frá því að fyrst var hafinn útreikningur kaupgreiðsluvísitölu.

Um 6. gr.
Þessi grein er efnislega samhljóða 1. gr. verðtryggingarlaga.

Um 7. gr.
Þessi grein er efnislega samhljóða 4. gr. verðtryggingarlaga.

Um 8. gr.
Þessi grein er efnislega samhljóða 5. gr. verðtryggingarlaga.

Um II. kafla.
Um verðstöðvun.

Kaflinn er efnislega framlenging á gildi ákvæða laga nr. 86 23. des. 1966 um
heimild til verðstöðvunar til 31. desember 1968. Mundi því eins og verið hefur
vera óheimilt að hækka hvers konar verð á vöru eða þjónustu frá því, sem var um
miðjan nóvember 1966, nema með samþykki réttra yfirvalda, og myndu þau yfir-
völd því aðeins geta veitt slíkt samþykki, að þau telji hana óhjákvæmilega og leyfi
ríkisstjórnarinnar komi til. Greinar kaflans, 9. og 10. gr., þarfnast því ekki skýringa.

Um III. kafla.
Um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins.

Samkvæmt þessum kafla frumvarpsins myndu þær ráðstafanir vegna sjávar-
útvegsins, sem gerðar voru á árinu 1967 með lögum nr. 4 31. marz 1967, um ráðstaf-
anir vegna sjávarútvegsins, framlengjast á árinu 1968. Ríkisstjórninni mundi vera
heimilt að greiða á árinu 196820 m.kr. til verðbóta á línu- og handfærafisk. 50 m.kr.
til framleiðniaukningar frystihúsa og annarra endurbóta í framleiðslu frystra fisk-
afurða, og 10 m.kr. til verðbóta á útfluttar skreiðarafurðir eða aðrar útfluttar af-
urðir af öðrum fiski en síld og loðnu. Allt eru þetta sömu upphæðir og greiddar
hafa verið árin 1966 og 1967 og, að undantekinni nokkurri hækkun til frystihús-
anna, þær sömu og greiddar voru árin 1964 og 1965. Þá heimilast ríkisstjórninni að
greiða á árinu 1968 100 m. kr. sem viðbót á lágmarksverð á ferskfiski öðrum en
síld og loðnu, eins og gert var á árinu 1967, og leggja fram nægilegt fé til starfsemi
þess sjóðs á árinu 1968, sem stofnaður var á s. l. ári til þess að greiða verðbætur
vegna verðfalls á frystum fiskafurðum. Er Bert ráð fyrir, að starfsemi verðjöfn-
unarsjóðsins verði með sama hætti og á árinu 1967, og séu verðbætur þær, er sjóð-
urinn greiðir, miðaðar við verðlækkun frá árinu 1966 til ársins 1968. Allar þær
heimildir til greiðslu fjár, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, eru í samræmi við
fyrirhugaðar fjárveitingar samkvæmt frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 1968. Er því
ekki þörf sérstakra fjáröflunarráðstafana þeirra vegna annarra en þeirra, sem fel-
ast í fjárlagafrumvarpinu sjálfu og í öðrum köflum þessa frumvarps. Sérstök
ákvæði um fjáröflunarráðstafanir í 2. og 6. gr. laga nr. 4 31. marz 1967. um ráðstaf-
anir vegna sjávarútvegsins, eru því ekki endurtekin í þessu frumvarpi. Loks er
gert ráð fyrir, að haldið sé áfram þeirrí athugun á rekstraraðstæðum og fjárhags-
legri uppbyggingu frystiiðnaðarins, sem ákveðin var með lögum nr. 4 31. marz
1967, um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins, og þeirri gerð tillagna um að bæta
rekstrargrundvöll frystihúsanna, sem þau lög gerðu ráð fyrir. Sjálfri athuguninni
er nú langt komið og tekið er að vinna að tillögugerð á grundvelli hennar. Búast
má við, að þessu starfi verði að mestu lokið um n. k. áramót, þannig að tillögurnar
geti komið til framkvæmda á árinu 1968.
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Um 11. gr.
Greinin er sama efnis og 1. gr. laga nr. 4 31. marz 1967,um ráðstafanir vegna

sjávarútvegsins, með þeirri breytingu, að í þeim lögum er ákveðin 8% uppbót á verð,
en frumvarpið gerir ráð fyrir greiðslu allt að 100 m.kr. Er það sama fjárhæð og
búizt er við, að þessar bætur verði 1967.

Um 12. og 13. gr.
Greinarnar eru samhljóða 3. og 5. gr. laga nr. 4 31. marz 1967,um ráðstafanir

vegna sjávarútvegsins, og þarfnast ekki skýringa.

Um 14. og 15. gr.
Greinarnar eru efnislega framlenging ákvæða 6. og 7. laga nr. 4/1967, með

þeim breytingum, sem af þeirri framlengingu leiðir. Ríkissjóður ábyrgist skv. þess-
um ákvæðum greiðslu 55-75% af verðlækkun frystra fiskafurða til ársloka 1968,
frá verði ársins 1966, skv. nánari reglum.

Um 16. og 17. gr.
Greinarnar eru samhljóða 8. o~ 9. gr. laga nr. 4/1967 og þarfnast ekki skýringa.

Um 18. gr.
Greinin er efnislega samhljóða 10. gr. áðurnefndra laga nr. 4/1967. Rétt þótti

að gera ráð fyrir að fella þau lög úr gildi í heild, en taka þess í stað nauðsynlegar
heimildir laganna upp i þetta frumvarp. Um skýringar vísast til almennra athuga-
semda með III. kafla frumvarpsins hér að framan.

Um IV. kafla.
Um farmiðagjald.

Eins og kunnugt er, hefur verðlag hækkað hér á landi undanfarin ár meira en
í mörgum öðrum löndum. Hefur þetta valdið óeðlilegu hlutfalli á kostnaði við
ferðalög erlendis og innan lands. Við bætast svo þau hlunnindi, að þeir, sem til út-
landa ferðast, kaupa oftast ýmislegt til eigin nota, er þeim finnst eftirsóknarvert
eða hagkvæmt að kaupa og flytja til landsins án þess að greiða tolla, og hefur
ekki verið við því amazt, ef haldið er innan hófsamlegra marka.

Með frumvarpi þessu er lagt til að leggja nokkurt gjald á farmiða til utan-
landsferða. Er það gjald þó tvímælalaust innan þeirra marka, að það getur ekki tal-
izt hindrun á ferðalögum til útlanda, heldur leiðréttir aðeins að nokkru óeðlilegt
misræmi milli kostnaðar við ferðir innan lands og utan. Er hvorki sanngjarnt né
þjóðhagslega skynsamlegt, að tiltölulega ódýrara sé fyrir fólk að ferðast til útlanda
en um sitt eigið land, þótt að sjálfsögðu sé bæði æskilegt og nytsamlegt, að sem
flestir eigi þess kost að kynnast framandi þjóðum og löndum.

Lagt er til, að umrætt gjald verði 3000 krónur á hvern farmiða. ÞÓ verði börn
innan 7 ára undanþegin gjaldinu og börn innan 12 ára greiði hálft gjald. Gert er
ráð fyrir Því að bæta sjúklingum, sem fara utan til læknisaðgerða eða sjúkrahús-
dvalar, svo og námsmönnum, sem fara til náms erlendis, upp þennan kostnað með
auknum stuðningi ríkisins í því formi og á þann hátt, sem fjármálaráðherra ákveð-
ur. Er fé ætlað til þess í fjárlagafrumvarpi því, sem nú hefur verið lagt fram.

Áætlað er, að tekjur af gjaldinu geti á næsta ári orðið um 60 millj. króna, en
erfitt er að áætla tekjurnar nákvæmlega. Samkvæmt skýrslum útlendingaeftir-
litsins er talið, að árið 1966 hafi ferðazt frá landinu 23302 íslendingar.

Um 19. gr.
í fyrstu málsgrein kemur fram, hverjir gjaldskyldir teljast samkvæmt lögunum.

Hefur þótt eðlilegt að miða við búsetu hér á landi samkvæmt íbúaskrá eða skyldu
til tilkynningar aðsetursskipta samkvæmt lögum. Á þennan hátt útilokast sjálfkrafa
ýmsir hópar manna, sem lögunum er ekki ætlað að ná til, svo sem erlendis búsettir
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ferðamenn, varnarliðsmenn og skyldulið þeirra, sem ekki er tilkynningarskylt hér,
starfsmenn erlendra sendiráða og fleiri.
Í 2. málsgrein eru veittar undanþágur frá gjaldinu til lögskráðra áhafna skipa

og flugvéla, svo og til barna undir 7 ára aldri. Verður nánar kveðið á um þessi
atriði í reglugerð.

Fjármálaráðuneytið hefur úrskurðarvald um vafaatriði varðandi gjaldskyldu,
sbr. 3. málsgrein 21. gr.

Um 20. gr.
Lagt er til, að gjaldið verði 3000 krónur fyrir einstakling frá ~ með 12 ára

aldri. en 1500 krónur fyrir börn frá og með 7 ára til allt að 12 ára aldurs. Börn
allt að 7 ára eru því undanþegin gjaldi, sbr. og 2. málsgrein 19. gr.

Fjármálaráðherra mun ákveða með reglugerð, hvaða gjald skuli gilda fyrir
ferðir til Grænlands og Færeyja, eða jafnvel að það falli niður, sbr. ákvæði 2. máls-
greinar. Það er orðið allalgengt. að hér búsettir menn fari í ferðalög eingöngu til
Grænlands eða Færeyja og er af ástæðum, sem koma fram í almennum athuga-
semdum um þennan kafla laganna, óeðlilegt, að þeir greiði fullt farmiðagjald,
miðað við núverandi aðstæður. Er eðlilegt, að fjármálaráðherra ákveði þetta í reglu-
gerð.

Um 21. gr.
Samkvæmt 1. málsgrein er það undantekningarlaus regla, að farmiðagjald skal

krafið og greitt ekki síðar en við afhendingu farmiða eða annarrar flutningsheim-
ildar í hvaða mynd, sem hún er, skrifleg eða jafnvel munnleg.
í framhaldi 1. málsgreinar segir í 2. málsgrein, að hver sá aðili, sem gefur út

og afhendir flutningsheimild, sé skyldugur til að krefja og taka við farmiðagjald-
inu. Á þetta að sjálfsögðu einnig við, þegar flutningur fer fram án endurgjalds. Ber
útgerðaraðila, t. d. fiskiskips, sem tekur einstaklinga til flutnings úr landi, að
krefja gjaldið áður en ferð hefst, og standa skil á því til innheimtumanns ríkis-
sjóðs. Þeir aðilar, sem þó einkum eiga hér hlut að máli, eru flug- og skipafélög,
ferðaskrifstofur, þegar þær selja farmiða, hvort sem um ferð á þeirra vegum eða
annarra er að ræða, og aðrir aðilar, sem gefa út og afhenda flutningsheimildir.

Þessir aðilar allir gefa kvittanir fyrir greiðslu gjaldsins á sérstökum kvittana-
seðlum, sem fjármálaráðuneytið lætur í té. Verður nánar kveðið á um þetta í reglu-
gerð.
Í 3. málsgrein er sömu aðilum og krefja inn farmiðagjaldið, falið að meta gjald-

skylduna. Niðurstaða mats krefjanda gjaldsins er á ábyrgð hans, sbr. ákvæði 23.
gr. í vafatilfellum, þegar krefjandi gjaldsins telur sér ekki fært að úrskurða um
gjaldskyldu, getur hann leitað til fjármálaráðuneytisins um það mál. Farþegi hefur
að sjálfsögðu sama rétt.

• Um 22. gr.
I upphafi greinarinnar er lagt bann við flutningi gjaldskyldra einstaklinga úr

landi, nema farmiðagjaldið hafi verið greitt. Ber stjórnendum flutningstækja (skip-
stjórum, f'lugstjórum), eigendum þeirra eða leigutökum, þegar þeir standa að ferð,
að afhenda lögreglustjórum endurrit farþegaskrár áritaða og staðfesta, þar sem
greinilega komi fram, hverjir hafi greitt gjaldið og hverjir séu taldir undanþegnir
því. Afhending skrár fari fram fyrir brottför til lögreglustjóra eða fulltrúa hans,
væntanlega oftast tolleftirlitsmanns. Í Reykjavík og á Keflavíkurflugvelli er eðli-
legast, að skráin sé afhent fulltrúa tollstjóra, tolleftirlitsmanni eða útlendingaeftir-
litinu, eftir því sem nánar verður ákveðið í reglugerð.

Um 23. gr.
Greinin leggur beina fjárábyrgð, sem um eigin skuld sé að ræða, á stjórnanda

(flug- eða skipstjóra) flutningatækis og útgerðaraðila sameiginlega, ef svo er um
að ræða sem getur í upphafi greinar. Til frekari tryggingar er ríkissjóði áskilið
forgangslögveð í flutningstæki.
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Komi í ljós, að úrskurður um undanþágu hafi reynzt rangur, skv. 2. málsgrein,
þá skal sá aðili, er gaf út og afhenti flutningsheimild, greiða sjálfur farmiðagjaldið
i ríkissjóð, enda sé um verulegt gáleysi að ræða. Ákvæði þetta á ekki við, þegar úr-
skurður um undanþágu hefur byggzt á umsögn fjármálaráðuneytisins, sbr. 3. máls-
grein 21. gr.

Um 24. gr.
Í greininni er að finna ákvæði um skil á innheimtu farmiðagjaldi og nauð-

synlegar heimildir til innheimtumanna ríkissjóðs í því sambandi.
Gert er ráð fyrir því í 5. málsgrein, að skattayfirvöld hafi heildareftirlit með

skilum farmiðagjalds. Er eðlilegast að fela þetta starf skattayfirvöldum, en þau
fylgjast með skilum söluskatts. Í þessu sambandi þurfa skattayfirvöld þær heim-
ildir, sem gert er ráð fyrir í greininni.

Um V. kafla.
Um breytingu á ýmissi skattheimtu.

Með þessum kafla frumvarpsins er leitað eftir ýmsum lagabreytingum, sem
getið er í almennum athugasemdum hér að framan og frumvarp til fjárlaga fyrir
1968, sem nú hefur verið lagt fyrir Alþingi, miðast við.

Um 25. gr.
Greinin gerir ráð fyrir breytingu á 22. gr. A-lið laga nr. 90/1965, um tekjuskatt

og eignarskatt, þannig að við ákvörðun skattgjaldseignar skuli fasteignir, aðrar en
bújarðir í sveitum, virtar á fasteignamati tólffölduðu. Áður hefur þessu ákvæði
verið breytt í þreföldun með lögum nr. 19/1965, um Húsnæðismálastofnun ríkisins,
og í sexföldum með lögum nr. 97/1965, um breyting á þeim lögum. Bújarðir í sveit-
um skulu hins vegar metnar á fasteignamati sexfölduðu. Nú eru þær virtar á fast-
eignamati óbreyttu.

Ætla má, að með þessari breytingu verði þær fasteignir, sem breytingin tekur
til, enn metnar til skatts lægra en nemur væntanlegu nýju fasteignamati, en þó miklu
nær því mati en áður hefur verið.

Um 26. gr.
Jafnframt þeirri margföldun á verði fasteigna til eignarskatts, sem 25. gr. gerir

ráð fyrir, er til þess ætlazt. að skattfrjáls skattgjaldseign hækki úr 100 þús. kr. í
200 þús. kr. Mun þessi hækkun skattfrjálsrar eignar væntanlega leiða til þess, að
fjöldi þeirra skattgreiðenda, er greiða eignarskatt, breytist lítið frá því, sem nú er,
þrátt fyrir hækkun fasteignamatsins.

Um 27. gr.
Rétt þykir, að söluskattur sé greiddur af póst- og símaþjónustu, svo sem ann-

arri hliðstæðri þjónustu. Á sama hátt er ráðgert að taka upp söluskattsinnheimtu
af þjónustu Ríkisútvarpsins, hljóðvarpi og sjónvarpi, en til þess þarf ekki laga-
breytingu.

Um 28. gr.
Greinin gerir ráð fyrir því bráðabirgðaákvæði við lög um almannatryggingar

nr. 40/1963, að skuld hinna tryggðu og atvinnurekenda, sem orðin er til á n. k.
áramótum, skuli gefin eftir og færast úr varasjóði lífeyristrygginga, en ekki verða
til hækkunar framlaga þessara aðila. Iðgjöld almannatrygginga munu hækka þrátt
fyrir þessa ráðstöfun, en ekki eins mikið og ella hefði orðið.

Um 29. og 30. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 31. gr.
Gert er ráð fyrir, að I. kafli laganna, um vísitölu framfærslukostnaðar og verð-

lagsuppbót á laun, svo og V. og VI. kafli hafi varanlegt lagagildi, en II. kafla, um
verðstöðvun, III. kafla, um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins, og IV. kafla, um
farmiðagjald, er ætlað að gilda til 31. des. 1968.
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