
Nd. 164. Frumvarp til laga r80. mál]
um breyting á lögum nr. 10 22. marz 1960, um söluskatt.

Flm.: Björn Pálsson, Jón Skaftason.

1. gr.
2. tölul. 1. mgr. 6. gr. laganna orðist svo:
Nýmjólk og unnar mjólkurvörur, alls konar kjötvörur og fiskafurðir, nema um

veitingasölu sé að ræða.

2. gr.
2. tölul. 1. mgr. 7. gr. laganna orðist svo:
Vinna við skipaviðgerðir. flugvélaviðgerðir og iðgjaldagreiðslur af fiskiskipum

og veiðarfærum.
3. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Árið 1960 var söluskattur lagður á allar mjólkurvörur nema nýmjólk og allar

kjötvörur. Söluskattur þessi er nú 7%%. Allt þetta tímabil hefur ríkið greitt vörur
þessar niður meira og minna. Það virðist vera skopleg ráðstöfun að skattleggja vöru
á þennan hátt, en verja jafnhliða hærri upphæðum til að greiða þá sömu vöru niður.
Ríkissjóður getur ekki hagnazt við slíka tilhögun, en henni fylgja meðal annars
þessir ókostir:
a. Aukin, en nytjalaus vinna fyrir þá, sem verzla með þessar vörur.
b. Ólíklegt er, að söluskatturinn innheimtist að fullu frekar en af öðrum vörum.
c. Söluskatturinn hækkar útsöluverð vörunnar, en það dregur úr neyzlu og hækkar
framfærsluvísitölu, nema niðurgreiðslur séu auknar úr rikissjóði. Hvort tveggja
er til tjóns og leiðinda fyrir þá, sem framleiða þessar vörur.
Ókostir við að greiða söluskatt af fiski eru m. a. þessir:

a. Allmargir þjóðfélagsþegnar fá fiskinn frá fyrstu hendi, án þess að greiða sölu-
skatt. Sá aðstöðumunur veldur ranglæti. Líklegt er, að aukin áherzla verði lögð
á að fara þá leið vegna bættrar aðstöðu við að geyma fisk óskemmdan og lækk-
andi tekna neytenda.



b. Söluskattur af fiski veldur tilfinnanlegri hækkun á almennri neyzluvöru og
hækkar þVÍ framfærsluvísitöluna. Það á sinn þátt Í að hækka starfslaun hjá ríki
og atvinnurekendum. Á það má enn fremur benda, að sérstök ástæða er til þess
að breyta þessum ákvæðum nú, þegar nauðsyn ber til að draga sem mest úr
hækkun neyzluvara vegna gengislækkunarinnar.
Gengi íslenzkrar krónu hefur verið lækkað hvað eftir annað. Ein meginorsök

þess er, að rekstur fiskiskipa og fiskvinnslustöðva hefur verið óhagstæður. Vafa-
laust eiga forráðamenn þessara fyrirtækja og framámenn stéttasamtaka einhverja
sök á þessu. En stjórnarvöld landsins eru engan veginn án saka. Óhagkvæm og
óviturleg lagaákvæði hafa átt sinn þátt í því, að útgerð fiski- og síldarskipa ber sig
illa eða alls eigi. Eitt þeirra ákvæða, sem þessu valda, er söluskattur af tryggingar-
iðgjöldum skipa.

Ákveðin prósenta af útflutningsafurðum sjávarafurða gengur til að greiða trygg-
ingargjöldin. Sú greiðsla nægir fyrir þau skip, sem ekki hafa orðið fyrir miklum
tjónum. Fari tjónabætur yfir ákveðna iðgjaldaupphæð, hækka tryggingargjöldin
á viðkomandi skipi. Ýmsir útgerðarmenn þurfa því að greiða stórar fjárhæðir í ið-
gjöld af skipum sínum umfram það, sem greitt er úr sameiginlegum sjóði. Ohóf-
legur dráttur hefur orðið á greiðslu tryggingargjalda úr hinum sameiginlega sjóði.
Þeir, sem orðið hafa fyrir miklum tjónum, skulda einnig tryggingarf'élðgunum. Fjár-
hagur þeirra er því þannig nú, að þau geta ekki innt bótagreiðslur af hendi á rétt-
um tíma. Gert er ráð fyrir að bæta úr þessu að nokkru leyti í bili. Það breytir eigi
þeirri staðreynd, að hinn sameiginlegi sjóður nægir eigi til að greiða öll iðgjöldin.
Söluskattur af tryggingariðgjöldum á sinn þátt i því, að svo er komið. Þeir, sem
verða fyrir mestum tjónum, þurfa að greiða hæstu iðgjöldin og af þeim orsökum
mestan söluskatt. Nefndur skattur ásamt mörgum fleiri á sinn þátt Í þVÍ, hve rekstur
fiskiskipa er óhagstæður. Algengt mun vera, að iðgjöld stærri fiskibáta séu hálf til
heil milljón. Söluskattur af slíkum bátum er 37-75 þús. kr. á ári. Þetta eru þvi
stórar upphæðir, sem leggjast með fulIum þunga á útgerðina. Ljóst er því, að sölu-
skattur á tryggingargjald fiskiskipa er ranglátur, því að þeir borga mest, sem verða
fyrir mestum óhöppum. Hann er því óvitur legur og óhagkvæmu I' fyrir þjóðar-
heildina.


