
Ed. 8. Frumvarp tillaga [8. mál]
um ráðstafanir í sjávarútvegsmálum.

(Lagt fyrir Alþingi á 106. löggjafarþingi 19~3.)

1. gr.
Þegar fiskiskip selur afla í innlendri höfn, eða afhendir afla sinn til vinnslu án þess að

sala fari fram, skal fiskkaupandi eða fiskmóttakandi greiða útgerðarmanni eða
útgerðarfyrirtæki sérstakan kostnaðarhlut útgerðar er nemi 29% miðað við fiskverð eins og
það er ákveðið af Verðlagsráði sjávarútvegsins. Hið sama gildir, þegar fiskiskip selur eða
afhendir afla sinn öðru skipi. Þessi sérstaki kostnaðarhlutur kemur ekki til hlutaskipta eða
aflaverðlauna. ÞÓ skulu 4% af þessum kostnaðarhlut koma til hlutaskipta og aflaverðlauna
til skipverja á fiskiskipum, sem eru 240 brúttórúmlestir eða minni, en 25% ekki.

2. gr.
Þegar fiskiskip selur afla í erlendri höfn, skal auk frádráttartölu kjarasamninga og

stofnfjársjóðsgjalds samkvæmt lögum nr. 4/1976 draga 9% sem sérstakan kostnaðarhlut
útgerðar frá heildarsöluverðmæti (brúttósöluverðmæti) við ákvörðun aflaverðlauna,
aukaaflaverðlauna og hlutar samkvæmt kjarasamningum.

3. gr.
Þegar skilað er til banka gjaldeyri fyrir útfluttar sjávarafurðir, sem framleiddar eru fyrir

1. júní 1983, skal hann greiddur útflytjanda á því kaupgengi, sem í gildi er, þegar
útflutningsskjöl eru afgreidd í banka við gjaldeyrisskil að frádregnum 10% gengismun.

Ríkisstjórnin kveður nánar á um, til hvaða afurða ákvæði þetta taki.
Gengismunur skv. 1. mgr. skal færður á sérstakan reikning á nafni ríkissjóðs í

Seðlabankanum. Fé, sem á reikninginn kemur, skal ráðstafað af ríkisstjórninni í þágu
sjávarútvegsins og sjóða hans.

Áður en umræddu fé er ráðstafað, skal greiða af því hækkanir á flutningskostnaði og
öðrum sambærilegum kostnaði við útflutning vegna þeirra afurða, sem þessi lög taka til.

4. gr.
Þrátt fyrir ákvæði laga nr. 36/1978, um stimpilgjald, sbr. lög nr. 82/1980, er heimilt að

fella niður og endurgreiða stimpilgjald af skuldbreytingarlánum útgerðar allt að 560
milljónum króna, sem veitt hafa verið á tímabilinu frá 1. nóvember 1982 til 31. maí 1983.



5. gr.
Sjávarútvegsráðherra setur nánari reglur um framkvæmd laga þessara.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði 1. og 2. gr. taka þó aðeins til afla, sem landað er

frá og með 1. júní 1983. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 1/1983, um Olíusjóð og olíugjald o. fl.,
að öðru leyti en því, að 1.-4. gr. þeirra laga gilda um afla, sem landað er til maíloka 1983,
og er ríkissjóði heimilt að veita allt að 50 milljón króna sjálfskuldarábyrgð umfram heimild í
3. gr. þeirra laga fyrir láni, sem Olíusjóður fiskiskipa kynni að þurfa að taka vegna
greiðsluskuldbindinga til þess tíma. Skal lán þetta undanþegið stimpilgjaldi samkvæmt
lögum nr. 36/1978, um stimpilgjald, sbr. lög nr. 82/1980.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Um frumvarp þetta, sem lagt er fyrir Alþingi samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar, vísast

til meðfylgjandi fylgiskjals.

Fylgiskj~l.

BRÁÐABIRGÐALÖG
um ráðstafanir í sjávarútvegsmálum.

FORSETI ÍSLANDS

gjörir kunnugt: Sjávarútvegsráðherra hefur tjáð mér, að í stjórnarsáttmála flokkanna, sem
nú hafa myndað ríkisstjórn, séu ákveðnar víðtækar efnahagsráðstafanir er brýna
nauðsyn beri til að hrinda í framkvæmd þegar í stað til þess að draga úr verðbólgu,
tryggja atvinnuöryggi og treysta stöðu þjóðarbúsins út á við, og vernda hag þeirra,
sem við lökust kjör búa; þar á meðal séu ráðstafanir til þess að mæta rekstrarvanda í
sjávarútvegi, einkum í útgerð fiskiskipa.

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. grein stjórnarskrárinnar
á þessa leið:

1. gr.
Þegar fiskiskip selur afla í innlendri höfn, eða afhendir afla sinn til vinnslu án þess að

sala fari fram, skal fiskkaupandi eða fiskmóttakandi greiða útgerðarmanni eða
útgerðarfyrirtæki sérstakan kostnaðarhlut útgerðar er nemi 29% miðað við fiskverð eins og
það er ákveðið af Verðlagsráði sjávarútvegsins. Hið sama gildir, þegar fiskiskip selur eða
afhendir afla sinn öðru skipi. Þessi sérstaki kostnaðarhlutur kemur ekki til hlutaskipta eða
aflaverðlauna. ÞÓ skulu 4% af þessum kostnaðarhlut koma til hlutaskipta og aflaverðlauna
til skipverja á fiskiskipum, sem eru 240 brúttórúmlestir eða minni, en 25% ekki.

2. gr.
Þegar fiskiskip selur afla í erlendri höfn, skal auk frádráttartölu kjarasamninga og

stofnfjársjóðsgjalds samkvæmt lögum nr. 4/1976 draga 9% sem sérstakan kostnaðarhlut
útgerðar frá heildarsöluverðmæti (brúttósöluverðmæti) við ákvörðun aflaverðlauna,
aukaaflaverðlauna og hlutar samkvæmt kjarasamningum.

3. gr.
Þegar skilað er til banka gjaldeyri fyrir útfluttar sjávarafurðir, sem framleiddar eru fyrir

1. júní 1983, skal hann greiddur útflytjanda á því kaupgengi, sem í gildi er, þegar
útflutningsskjöl eru afgreidd í banka við gjaldeyrisskil að frádregnum 10% gengismun.



Ríkisstjórnin kveður nánar á um, til hvaða afurða ákvæði þetta taki.
Gengismunur skv. 1. mgr. skal færður á sérstakan reikning á nafni ríkissjóðs í

Seðlabankanum. Fé, sem á reikninginn kemur, skal ráðstafað af ríkisstjórninni í þágu
sjávarútvegsins og sjóða hans.

Áður en umræddu fé er ráðstafað, skal greiða af því hækkanir á flutningskostnaði og
öðrum sambærilegum kostnaði við útflutning vegna þeirra afurða, sem þessi lög taka til.

4. gr.
Þrátt fyrir ákvæði laga nr. 36/1978, um stimpilgjald, sbr. lög nr. 82/1980, er heimilt að

fella niður og endurgreiða stimpilgjald af skuldabreytingarlánum útgerðar allt að 560
milljónum króna, sem veitt hafa verið á tímabilinu frá 1. nóvember 1982 til 31. maí 1983.

5. gr.
Sjávarútvegsráðherra setur nánari reglur um framkvæmd laga þessara.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði 1. og 2. gr. taka þó aðeins til afla, sem landað er

frá og með 1. júní 1983. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 1/1983, um Olíusjóð og olíugjald o. fl.,
að öðru leyti en því, að 1.-4. gr. þeirra laga gilda um afla, sem landað er til maí loka 1983,
og er ríkissjóði heimilt að veita allt að 50 milljón króna sjálfskuldarábyrgð umfram heimild í
3. gr. þeirra laga fyrir láni, sem Olíusjóður fiskiskipa kynni að þurfa að taka vegna
greiðsluskuldbindinga til þess tíma. Skal lán þetta undanþegið stimpilgjaldi samkvæmt
lögum nr. 36/1978, um stimpilgjald, sbr. lög nr. 82/1980.

Gjört að Bessastöðum, 27. maí 1983.

Vigdís Finnbogadóttir.
(L. S.)

Halldór Ásgrímsson.


