
Nd. 218. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 70 27. júní 1921, um útflutningsgjald.

Frá m inni hl. fjárhagsnefndar.
Nefndin er öll á einu m áli um, að frambærileg rök skorti fyrir þvi, að 

krefjast allt annars og margfalt hærra útflutningsgjalds af síld en annari út- 
flutningsvöru landsmanna, og þykir því rétt að aðhyllast þá uppástungu ríkis- 
stjómarinnar, að lækka útflutningsgjald síldar úr einni krónu á tunnu ofan í 
1%% af andvirði síldarinnar með umbúðum, kominnar á skipsfjöl i íslenzkri 
höfn, enda þótt það m uni ríkissjóð sem næst 120 þús. kr. árlega, ef miðað er 
við verkun sildar að undanförnu.

1 frv. er stungið upp á, að afnum ið sé með öllu útflutningsgjald af landbún- 
aðarafurðum. Út af því vill m inni hl. benda á, að útflutningsgjald af sildar- 
m jöli er 10 krónur af hverri smálest, eða m illi 5% og 7% m iðað við verðlag 
síðustu ára. Verði talið fært að afsala rikissjóði tekjum af þessum gjaldstofni, 
útflutningsgjaldinu, frekar en orðið er m eð lækkun síldartollsins, verður að



telja alveg óhjákvæmilegt að byrja á þvi að færa gjaldið á sildarmjölinu til 
samræmis við gjald af annari útflutningsvöru landsmanna, og mun minni hl. 
flytja um það breytingartillögu. Samkv. upplýsingum frá Hagstofu íslands var 
á árinu 1932 alls flutt út 7618 smál. af sildarmjöli. Andvirði þess nam um  
1250 þús. kr. Á þvi ári hefði tekjumissir rikissjóðs af þessari tolllagabreytingu 
numið um 57 þús. kr. A síðasta ári var útflutningurinn talinn 9885 smál., að 
andvirði 1660 þús. kr. Það ár hefði tekjumissirinn þvi orðið um 74 þús. kr. 
Verði breytingartillagan samþykkt, liggur fyrir að athuga, hvort Alþingi treyst- 
ist til að leggja inn á þá braut að afnema útflutningsgjöldin, smátt og smátt eða 
í einu lagi. Er út af fyrir sig m jög æskilegt, að það vrði gert, enda eru þess vist 
ekki dæmi, að önnur ríki skattleggi útflutning landsmanna, en hinsvegar eru víða 
veitt há útflutningsverðlaun.

Verði hnigið að því, er minni hlutinn ásáttur um, að byrjað verði á land- 
búnaðarvörunum. En sé ætlunin ekki sú, að aflétta þessu gjaldi af annari út- 
flutningsvöru, er m jög varhugavert að stíga þetta spor, sem áreiðanlega reisir 
kröfur um sömu fríðindi til handa öðrum atvinnurekstri landsmanna, en gegn 
slikum kröfum verður þá ekki lengi staðið. Og því síður er ástæða til að rasa 
um ráð fram í þessum efnum, sem telja má fullupplýst, að bændur, sem  fríð- 
indanna eiga að njóta, meti þau sáralítils. Kom það gleggst fram i umræðum  
um samskonar frumvarp, er lagt var fyrir Alþingi vorið 1933. Kvaddi þá hver 
þingbóndinn sér hljóðs af öðrum, til þess að andmæla frumvarpinu.

Jón í Stóradal sagði: „munar það hvorki til né frá fyrir bændur, hvort það 
er fellt niður eða ekki, þar sem það mun ekki nema meiru en 10— 15 aur. á 
hvern dilk“.

Lárus Helgason sagði: „Þetta frumv. mun vera eitt af þeim, sem eiga að 
miða að því að styrkja landbúnaðinn. Ég verð að segja, að mér finnst um svo 
lítið að ræða, að tæplega sé gerlegt að togast m ikið á um það.

Ef gengið er inn á þá braut að afnema úlfhitningsgjald af afurðum atvinnu- 
veganna, þá býst ég við, að þvi yrði haldið áfram “.

Sveinn í Firði var enn berorðari. Ræða hans var stutt og laggóð og hljóð- 
aði þannig:

„Ég er ekki svo lítilþægur sjálfs m ín vegna eða stéttarbræðra minna, að ég 
vilji taka á m óti þessu tilboði. Ég álít þetta skipta svo sáralitlu fyrir landbún- 
aðinn. En hinsvegar getur það vakið eftirtölur og orðið til þess, að fram kom i 
kröfur um hliðstæða niðurfærslu á útflutningsgjöldum á öðrum afurðum. Tel 
ég enda hið síðarnefnda alveg víst. Þetta vildi ég taka fram áður en m álið er 
lekið af dagskrá, en skírskota að öðru leyti til þess, sem sagt hefir verið á m óti 
frumvarpinu“.

Bjarni Ásgeirsson sagði: „Þetta er sannarlega ekki stórmál og mér finnst 
það leiðinlegt m ál..........

Fyrst og fremst álít ég þetta mál ákaflega lítils virði fyrir útflytjendur land- 
búnaðarafurða, þar sem um er að ræða ca. 10 aura gjald á kjötkropp, en aftur á 
m óti vel til þess fallið að koma inn illu blóði hjá öðrum stéttum þjóðfélagsins“.

Af greindum ummælum og ýmsum öðrum, er féllu við umræðu málsins 
á Alþingi 1933, er það bert, að annarsvegar telja bændur þessi fríðindi nauða



lítils virði, og hinsvegar finnst þeim eðlileg og sjálfsögð afleiðing af niðurfell- 
ingu útflutningsgjalds af landbúnaðarvörum, að gjald þetta verði einnig fellt 
niður af öðrum útflutningsvörum landsmanna.

Er þetta i fullu samræmi við framangreint álit minni hlutans á þessu máli, 
en samkvæmt því ber minni hl. nú fram till. um að samræma útflutningsgjald  
af síldarmjöli við annað útflutningsgjald, og verði hún samþykkt, mun minni 
hl. samþykkja, að niður falli m eð öllu útflutningsgjald af landbúnaðarafurðum, 
ef það er yfirlýstur vilji Alþingis, að stefnt sé að því að fella niður allt útflutn- 
ingsgjald.

Rétt þykir að leiða athygli að því, að með 5. gr. þessa frv. eru úr gildi felld  
lög nr. 11 29. maí 1925. Með þeim lögum var útflutningsgjaldið hækkað úr 1 '?< 
upp í IV2  % og jafnframt tilskilið, að til ársloka 1926 rynni hækkunin til Rækt- 
unarsjóðs Islands, en frá 1. jan. 1927 skyldi % lilutum tekjuaukans „varið til 
rekstrarkostnaðar við strandgæzluskip“, en Vi hluti renna til ræktunarsjóðs- 
ins, „unz framlag til sjóðsins samkvæmt lögum þessum hefir numið 1 milljón  
króna“, eins og stendur i 3. gr. nefndra laga.

Ákvæðið um, að útflutningsgjald skuli vera 1V2  %, er tekið upp i 1. gr. þessa 
frv., og gjaldskylda ríkissjóðs til ræktunarsjóðs er ætlazt til að haldist, sbr. 4. 
gr. frumvarpsins. Hinsvegar er með öllu niður felld skyldan til að verja % hlut- 
um tekjuaukans, eða V4 hluta alls útflutningsgjaldsins, til rekstrarkostnaðar 
strandgæzluskipanna. Minni hlutinn er þessu andvígur, og mun því bera fram  
breytingartillögu um, að það ákvæði haldist.

Jafnframt bendir minni hlutinn á, að uppliaflega þegar ákveðið var, að 
gjaldauki laganna frá 1925 skiptist m illi ræktunarsjóðs og strandvarnanna, vakti 
það fyrir löggjafanum, að báðir höfuðatvinnuvegir þjóðarinnar, landbúnaður og 
sjávarútvegur, nytu góðs af gjaldinu í eitthvað svipuðu hlutfalli og þeir greiddu 
það í ríkissjóð. Ef þess vegna niður verður fellt útflutningsgjald af landbúnaðar- 
afurðum, leiðir af sjálfu sér, að þessi gjaldskylda ríkissjóðs til ræktunarsjóðs 
er burtu fallin, og mun minni hl. því bera fram breytingartillögu um það við 
3. umr., ef útflutningsgjald af landbúnaðarafurðum verður afnumið. Rikissjóð- 
inn munar þetta 60— 70 þús. kr., en starfsem i ræktunarsjóðsins hnekkir það 
ekki. Starfsemi ræktunarsjóðs byggist á því, að vera milliliður m illi lánveit- 
anda og lántakanda. Eigið fé er 2 m illjónir 929 þúsundir króna, auk varasjóðs, 
215 þús. kr., og hefir hann heimild til að gefa út jarðræktarbréf fyrir sexfaldri 
upphæð sjóðsins. Til þessa hefir hann þó ekki gefið út slík bréf fyrir meira en 
2 millj. 866 þús. kr.

Að lokum þykir minni hl. rétt að leiða athygli að því, hversu frumvarp 
þetta, eins og raunar ým s önnur, er fjármálaráðh. leggur fyrir Alþingi, er illa 
undirbúið. Gildandi tolllagaákvæði, sem hefir haft talsverða fjárhagslega þýð- 
ingu fyrir rikissjóð, er með frumvarpinu fellt niður, án þess ráðherra hafi verið 
það ljóst. Útflutningsgjald af fiskm jöli, sem lækkað var á Alþingi 1933, er nú 
meira en tvöfaldað, einnig fyrir handvömm og án þess ráðherra hafi gert sér 
það Ijóst. Og enn eru minni háttar villur í frumvarpinu. Hefir nefndin séð fyrir 
leiðréttingu á sumu af þessu, en einstakir þingmenn á öðru. Ekki er í greinar- 
gerð frumvarpsins minnzt á, hver áhrif það hefir á fjárhag ríkissjóðs, og ekki



er heldur gerð nein grein fyrir ýinsum  nýmælum frumvarpsins og afleiðingum  
þeirra. Tefur slikur undirbúningur þingmála öll þingstörfin m jög mikið.

Minni hl. nefndarinnar leggur til, að frumvarpið verði samþykkt með eftir- 
farandi

BREYTINGUM.
1. Við 2. gr. Greinin orðist þannig:

Á eftir 1. gr. kom i ný grein, 2. gr., svo hljóðandi:
Af hverjum 100 kg. af óþurrkuðum fiskúrgangi skal greiða í ríkissjóð 

kr. 0.50. Af hverjum 100 kg. af síld, sem  flutt er út óunnin til bræðslú, kr. 
0.25. Af hverjum 100 kg. af fiskúrgangi, hausum og beinum, þurrkuðum  
og óunnum, kr. 1.00.

Greinatalan breytist samkvæmt þessu.
2. Við 4. gr. Aftan við greinina bætist: en 1 4  hluta teknanna skál verja til 

rekstrarkostnaðar strandgæzluskipanna.

Alþingi, 26. okt. 1934.
Ólafur Thors, 

frsm.
Jakob Möller.


