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um frv. til laga um tollskrá o. fl.

Frá 2. minni hl. fjárhagsnefndar.

Aðalbreytingar tollskrárfrv. þess, sem hér liggur fyrir, eru í því fólgnar að
breyta toll unum til samræmis við þá ákvörðun meiri hluta Alþingis, að ísland
gerist aðili að EFT A frá 1. marz n. k. Samkvæmt því eiga verndartollar á vörum
frá EFT A-löndum að lækka strax um 30%. Sú lækkun á að gilda næstu fjögur
árin, en síðan eiga þeir að lækka [afrit árlega næstu 6 árin, unz þeir falla alveg
niður, þegar 10 ár verða liðin frá inngöngu íslands í EFTA .. Jafnhliða því, að
tollskráin hefur i frv. verið samræmd þessu samkomulagi, felast einnig í því
tollalækkanir á efnum og vélum til iðnaðarins, og er ætlunin með þeim að bæta
iðnaðinum þannig að nokkru lækkun verndartollanna.

Það var upphaflega ætlun ríkisstjórnarinnar að afgreiða þetta frv. á örfáum
dögum fyrir jólin. Stjórnarandstaðan mótmælti því, að jafnumfangsmikið og flókið
mál væri látið sæta svo ófullkominni og óþinalegrt meðferð. Þá fyrst var látið
undan þessum mótmælum, þegar stjórnarandstæðingar höfðu ákveðið að grípa
til málþófs ella. Frv. hefur síðan verið til meðferðar, fyrst hjá tollskrárnefnd og
hjá fjárhagsn-efndum beggja þingdeilda. eftir að Alþingi kom saman að nýju. Fyrir
nefndunum hafa legið fjölmargar óskir og ábendingar um breytingar, bæði frá
félagssamtökum og einstaklingum, og hefur verið orðið við mörgum þeirra. Þær
breytingartillögur, sem meiri hlutinn hefur fallizt á og formaður fjárhagsnefndar
flytur á tveimur þingskjölum. eru á annað hundrað og munu samanlagt nema
nálægt 30 millj. Iu. tollalækkun. Langflestar þessara tillagna stefna að því að bæta



aðstöðu iðnaðarins. Af þessu má ráða, að það hefur orðið til verulegs ávinnings
fyrir iðnaðinn, að frv. var ekki afgreitt nær athugunarlaust fYJ:ir jól.

Fjárhagsnefndir beggja þingdeilda hafa unnið sameiginlega að athugun frv.
Sú athugun hefur fyrst og fremst beinzt að því að samræma frv. þeim breytingum,
sem leiðir af EFTA-aðildinni, og bæta aðstöðu iðnaðarins með tilliti til þess. Önnur
atriði tollskrárinnar hafa yfirleitt ekki komið til athugunar að þessu sinni, þótt þar
sé víða orðin mikilla breytinga þörf. Slík athugun kemur tæpast til greina nema
sem þáttur í heildarathugun á öllum tekjustofnum ríkisins, en slík heildarathugun
er tvímælalaust orðin mjög aðkallandi.

Þeirri meginstefnu er yfirleitt fylgt í frv., að verndartollarnir eru lækkaðir um
30% samkv. samningnum við EFTA, tollar á hráefnum til iðnaðarins eru taldir
lækkaðir um 50%, og tollar á vélum til iðnaðarins úr 25% í 7%. Lækkun hráefnis-
tollanna er þó ekki jöfn á öllum vörum. Í sumum tilfellum er um meira en 50-%'
lækkun að ræða, en í öðrum miklu minni en 50%. Jafnvel þótt lækkunin sé 50%
eða meiri, mun hún í mörgum tilfellum ekki nægja til að tryggja jafnmikla verð-
lækkun á innlendum vörum og erlendu vörurnar lækka í verði vegna 30% lækkunar
verndartollanna. Þegar um minni lækkun hráefnatollanna er að ræða, verður út-
koman enn óhagstæðari fyrir innlendu vöruna. Þetta gildir um ýmsar stórar iðn-
greinar, t. d. innréUingaiðnaðinn, en þar lækkar tollurinn á veigamiklu hráefni
(spónplötum) ekki nema úr 40% í 30%, en tollurinn á fullunnum innréttingum
frá EFTA-löndum lækkar úr 60% í 40%. Fleiri slík dæmi mætti nefna.

Það er álit okkar, sem stöndum að þessu nefndaráliti, að hér sé of skammt
gengið, hér nægi ekkert minna en að fella alveg niður tolla á vélum og efni til
iðnaðarins, enda er það í samræmi við tillögur, sem framsóknarmenn hafa flutt á
undanförnum þingum. Það er álit okkar, að næstu fjögur árin verði að nota mjög
kappsamlega til að auka samkeppnishæfni iðnaðarins, svo að hann verði sem bezt
undir það búinn að mæta þeirri lækkun verndartollanna, sem þá kemur til sögunnar.
Þessi tími mundi notast iðnaðinum enn betur, ef tollar á vélum og efni til hans
yrðu felldir niður sem allra fyrst.

Það er álit okkar, að jafnhliða og tollar eru afnumdir á vélum til iðnaðarins,
beri einnig að fella niður tolla á hliðstæðum vélum og tækjum til sjávarútvegs og
landbúnaðar. Slíkir tollar eru nú á vélum til landbúnaðarins 10%, en eru lækkaðir
í 7% í frv. Sú lækkun nægir ekki til að vega á móti fyrirhugaðri 3%% hækkun
söluskattsins, og mun því verð á þessum vélum hækka, ef tollurinn er ekki lækkaður
meira en frv. gerir ráð fyrir. Tollar á vélum. og tækjum til sjávarútvegsins eru nú
4% og eiga að haldast óbreyttir samkv. frv. Þessi tæki munu því að óbreyttu hækka
jafnmikið í verði og allri söluskattshækkuninni nemur.

Til þess að ganga úr skugga um, hver þingviljinn sé í þessum efnum, flytjum
við nú við 2. umr. tillögur um afnám tolla á nokkrum vélum og tækjum, sem
iðnaðurinn, sjávarútvegurinn og landbúnaðurinn nota. Verði þessar tillögur sam-
þykktar, munum við flytja við 3. umr. tillögur um afnám tolla á öllum öðrum
sambærilegum vélum og tækjum, en ella er óþarft að vera með langan tillögu flutn-
ing og margar atkvæðagreiðslur um þetta efni.

Það kostar bæði mikla vinnu og sérþekkingu að undirbúa tillögur um afnám
tolla á hráefnum til iðnaðarins, því að nú er þeim blandað saman við ýmsa vöru-
flokka, sem vart aðrir en sérfræðingar geta greint sundur. Við höfum því horfið
frá því ráði að bera fram sérstakar tillögur um, lækkun hráefnatolla á einstökum
vörum, en leggjum til, að tollskrárnefnd ríkisins verði falið, ásamt fulltrúum
iðnaðar- og verzlunarsamtakanna, að endurskoða tollskrána með það fyrir augum,
að hráefnatollar verði felldir niður. Tillögur um þetta efni verði lagðar fyrir
næsta þing.

Eins og þegar hefur verið tekið fram, teljum við það mjög mikilvægt fyrir
iðnaðinn, - og raunar eitt af skilyrðum þess, að hann standist þá samkeppni, sem



af EFT A-aðild hlýzt, - að tollar á hrúef'uurn og vélum til hans verði alveg felldir
niður. En þótt þessar tillögur okkar nái ekki fram að ganga að sinni, munum við
samt greiða atkvæði með frv., þar sem við teljum þá lækkun hráefnatollanna og
vélatollanna, sem í því felst, spor í rétta átt, þótt það gangi of skammt.

Breytingartillögur okkar eru á sérstöku þingskjali.

Alþingi, 21. jan. 1970.
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