
Nd. 619. Befndarálit

um frumv. til laga um farmgjald af aðfluttum vörum.

Frá meiri hluta skattamálanefndarinnar.

Vér undirritaðir nefndarmenn úr skattamálanefndinni höfum ekki get- 
að orðið ásáttir við minni hluta nefndarinnar um frumvarp þetta.

Oss sýnist ekki annað tiltækilegra, eins og nú stendur, heldur en að 
alþingi fylgi fram frumvarpi þessu og geri það að lögum til þess að auka tekj- 
urnar og jafna þann mikla halla, sem á fjárlögunum verður að öðrum kosti.

Frv. sem gekk í sömu stefnu var borið fram á siðasta alþingi og var 
það samþykt í neðri deild, en efri deild vísaði því til landsstjórnarinnar til 
ihugunar og undirbúnings fyrir næsta þing.

Málið var svo ihugað að undirlagi stjórnarinnar, bæði hér og í stjórn- 
arskrifstofunni íslenzku í Kaupmannahöfn, sem einnig hafði fyrir sér tvö önn- 



ur frumvörp um svonefndan »faktúrutoll«, sem stjórnarráðinu höfðu borist 
lrá einstökum mönnum. — Skrifstofa þessi mun hafa komist að þeirri niður- 
stöðu, að farmgjald væri að vísu betra en »faktúrutollur«, en mun þó hafa 
haft margt við hvorttveggja að athuga og talið neyðarúrræði. En þessi skoð- 
un skrifstofunnar mun nokkuð byggjasl á því, að henni er ekki nógu kunnugt 
um, hversu tollgæzlan er lítil hér á landi og hve hætt er við undandrætti á 
tolli af vörum, sem hátt eru tollaðar.

Vér hyggjum, að þjóðin muni bezt una við að tekjur landsins sé aukn- 
ar á þennan hátt, úr því sem ráða er, og hefir það komið fram á mörgum 
þingmálafundum, enda mun það ásannast, að ekki er i fljótu bragði hægt að 
finna þann gjaldstofn, er gefi landssjóði verulegar tekjur, sem ekki mæti megn- 
um andróðri og mótspyrnu.

Ef frumv. þetta verður að lögum má búast við, að tekjuaukinn af 
farmgjaldinu nemi um 180 þúsundum króna, og er sizt vanþörf á þeim 
tekjuauka.

Vér höfum leyft oss að gera nokkrar smábreytingar við frumvarpið, en 
að öðru leyti verður reynzlan sjálf að skera úr því, hverjar breytingar gera 
þarf i þessu efni um flokkun vörunnar og fleira. Teljum vér það mikilsvert, 
að þjóðinni gefist sem fyrst kostur á að afla sér reynslu i þessu efni, og er 
það ein höfuðástæðan fyrir þvi að vér ráðum deildinni til þess að samþykkja 
frumvarpið, jafnframt því sem það eykur tekjur landsins verulega.

Förum vér svo ekki fleiri orðum um málið að sinni og verður frekari 
grein gerð fyrir því við umræðurnar.
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