
Nd. 256. Nefndarálit [123. mál]
um frv. til 1. um tollskrá o. fl.

Frá 1. minni hl. fjárhagsnefndar.

Frumvarp það, sem hér liggur fyrir um breytingar á tollskrá, er flutt af ríkis-
stjórninni, fyrst og fremst til þess að breyta tollalöggjöfinni til samræmis við þær
skuldbindingar, sem fylgja aðild Islands að EFTA. Hér er því ekki um almenna



endurskoðun á tollalöggjöfinni að ræða, heldur takmarkaðar breytingar, sem í
ýmsum tilfellum auka fremur en minnka það misræmi, sem fyrir er i tollskrár-
lögum.

Aðalbreytingar, sem í frv. felast, eru þær, að lækkaður er tollur á svonefnd-
um EFT A-vörum um 30% og um 50% á ýmsum efnivörum til iðnaðar, og sömu-
leiðis er talsverð lækkun á tollum á ýmsum vélum.

30% tollalækkunin á EFT A-vörum er þannig hugsuð, að lækkaður verður inn-
flutningstollur á þeim tegundum iðnaðarvöru, sem framleiddar eru hér í landinu,
og þó á þessi tollalækkun eingöngu að ná til þess hluta af þessum vörutegundum,
sem fluttar eru inn frá EFT A-löndum.

A þennan hátt verður um að ræða tvenns konar toll stiga á sams konar vöru
eftir þvi, hvort varan er flutt inn frá EFT A-landi eða öðrum löndum. Þannig
verður t. d. tollur á ýmiss konar fatnaði nú 65%, séu fötin keypt frá Þýzkalandi,
Póllandi eða Bandaríkjunum, en 45%, ef þau eru keypt frá Bretlandi eða Danmörku.
Í ýmsum tilfellum verður þessi tollamunur á sams konar vöru enn þá meiri. Þannig
verður t. d. tollur á húsgögnum frá löndum utan EFTA 90%, en frá EFTA-lönd-
um 65%.

Þessi tvöfaldi tollstigi, sem þannig verður myndaður, felur í sér margs konar
hættur.

Í fyrsta lagi verður einstökum viðskiptalöndum íslands mismunað herfilega,
og er veruleg hætta á, að ýmis lönd, sem þannig eru látin sitja við óhagstæðari
verzlunaraðstöðu, reyni að jafna þetta óhagræði upp með lækkun á því verði, sem
þau gefa fyrir íslenzkar útflutningsvörur. þannig er sérstaklega hætt við þvi, að
Austur-Evrópuríkin muni t. d. reyna að bæta sér upp óhagræðið með lækkun á
því verði, sem þau greiða fyrir okkar útflutningsvörur. Þessi mikli tollamunur, sem
I ýmsum tilvikum nemur 2(}-25% af heildartollverðínu, hlýtur að hafa mikil
áhrif i viðskiptunum með þessar vörur. Enda segir ríkisstjórnin í greinargerð
frumvarpsins, að hún reikni með því, að þessar vörur, sem verða með lægri toll,
séu þær keyptar frá EFTA-löndum, verði fljótlega allar keyptar frá þeim löndum.

Þá er önnur hætta, sem fylgir þessum tollamismun. Í ýmsum tilfellum getur
svo farið, að hagkvæmara sé fyrir innflytjendur að kaupa þær vörur erlendis,
sem dýrari eru í erlendum gjaldeyri, þar sem innflutningstollurinn á þeim verður
lægri. Svona mikill tollamismunur á sams konar vöru getur því leitt til óhag-
kvæmra utanrikisviðskipta, til óþarfrár gjaldeyriseyðslu.

F:g er algjörlega andvígur þessum tvöfalda toll stiga á sams konar vöru. Ég
flyt því tillögu um, að svo nefndur EFT A-tollur verði einnig látinn gilda um vör-
ur, sem keyptar eru inn frá löndum utan EFTA. Samkvæmt EFTA-·samningnum
er okkur þetta heimilt, þvi að hömlur eiga ekki að vera á þvi, hvernig við höfum
tolla ga~nvart öðrum löndum.

Það er skoðun min, að mikil nauðsyn sé á, að tollskráin verði tekin til gagn-
gerðrar endurskoðunar með það fyrir augum að lækka tolla og leiðrétta margs
konar misrétti, sem nú er orðið í tollalöggjöf laridsins. En sú tollalækkun á ekki
að miðast fyrst og fremst við það að lækka tolla á þeim vörum, sem framleiddar
eru innanlands, heldur við þarfir atvinnuveganna og sanngirni gagnvart heimil-
um og einstaklingum. Nokkur tollvernd fyrir innlendan iðnað getur átt rétt á sér,
en þar ..verður þó að gæta þess vel, að ekki sé haldið uppi óhagkvæmum rekstri
beinlínis í skjóli tollverndar.

í gildandi tollalögum eru margvísleg tæki og áhöld, sem nauðsynleg eru i at-
vinnurekstri og einnig má flokka undir nauðsynleg eða óhjákvæmileg tæki í
heimilisrekstri. tolluð mjög hátt.

Flestir tollar hafa á sinum tíma verið á lagðir sem fjáröflunartoJlar fyrir ríkið.
Í sumum tilfellum eru þessir fjáröflunartollar ekki óeðlilegir, en i öðrum eru þeir
orðnir mjög óréttlátir og valda beinlínis hættulegrí og ósanngjarnri skattlagnínau.

Tollalækkun sú, sem frumvarpið felur Í sér á efnivörum til iðnaðar, er til bóta,
svo langt sem hún nær. Í mörgum tilfellum nær sú lækkun ekki því, að hún jafn-



gildi þeirri hækkun á efnivöru, sem leiðir af 37'2% hækkun á söluskatti. Sama
er að segja um tollalækkun á ýmsum vélum og tækjum. Þar verður um raun-
verulega verðhækkun að ræða í framkvæmd, þar sem söluskattshækkunin 37'2% á
útsöluverð nemur hærri upphæð en tollalækkunin.

Ýmsar lækkanir á tollum samkv. frumvarpinu eru þó til bóta, og ég er fylgj-
andi þeim. Ég mun því styðja nokkrar tillögur, sem fram koma i frumvarpinu,
og einnig nokkrar þeirra, sem fluttar eru af meiri hl. Ijárhagsnefndar, en ég er
andvígur öðrum tillögum og sérstaklega því meginákvæði frumvarpsins, sem gerir
ráð fyrir misháum tolli á sams konar vöru eftir því, frá hvaða landi varan er
keypt.

Alþingi, 20. jan. 1970.

Lúðvík Jósefsson.


