
Nd. 456. Nefndarálit [13. mál]
um frv. til l. um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um nýtt gengi
íslenzkrar krónu.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Frv. þetta, sem er til staðfestingar á bráðabirgðalögum frá 3. ágúst 1961, kom til
1. umræðu þann 28. nóv. s. I. og var afgreitt til fjárhagsnefndar í desember, eða
fyrir þinghléið. Þær ástæður liggja til þess, að nefndin hefur eigi afgreitt málið frá
sér fyrr en nú, að ríkisstjórnin óskaði eftir, að bið yrði á afgreiðslu málsins, þar
sem hún fyrirhugaði breytingartillögur við bráðabirgðalögin í sambandi við sam-
komulag við samtök útvegsmanna og í sambandi við ráðstafanir til aðstoðar togara-
útgerðinni.

Ríkisstjórnin hefur ekki alls fyrir löngu látið nefndinni í té breytingartillögur,
sem hún óskaði að nefndin flytti við frv. - Málið var þá tekið fyrir til athugunar
í nefndinni. Aflað var ýmissa upplýsinga, sem einstakir nefndarmenn óskuðu eftir,
og að lokum var frv. tekið til afgreiðslu á fundi nefndarinnar þann 20. marz. Á
fundinum mættu ráðuneytisstjórarnir Gunnlaugur Briem og Jónas H. Haralz.

Niðurstaðan varð sú, að nefndin klofnaði í málinu. Undirritaður meiri hluti
fjárhagsnefndar leggur til, að frv. verði samþykkt með þeim breytingartillögum,
sem ríkisstjórnin óskar eftir, að fluttar séu við frv. - Minni hl. (SkG og LJós)
er andvígur frv. og skilar sérálitum.



Rétt þykir að gera nokkra grein fyrir þeim breytingartillögum, sem meiri hl.
fjárhagsnefndar flytur að beiðni ríkisstjórnarinnar, og verða hér raktar athuga-
semdir við hinar einstöku breytingartillögur:
1. Við 6. gr.
a. Í bráðabirgðalögunum var svo kveðið á í 3. málsl. 2. málsgr., að af gengis-
hagnaðarreikningnum skyldi greiða hækkun útflutningsgjalds á sjávaraf-
urðum, framleiddum á tímabilinu 16. febr. 1960 til 31. júlí 1961 (sbr. 2.
málsl. 1. málsgr. 7. gr. laganna). Samkvæmt breytingartillögunni skal ekki
aðeins endurgreiða af reikningnum hækkun útflutningsgjaldsins, heldur einn-
ig hækkun hlutatryggingasjóðsgjaldsins (sbr. 8. gr.). Leiðir þessa breytingu
af þeirri breytingu, sem lagt er til að gerð verði á 8. gr. laganna (sbr. lið 3
hér á eftir).

b. Í bráðabirgðalögunum var kveðið svo á, að gengishagnaðarreikningurinn
skyldi notaður til að létta byrðar ríkissjóðs vegna áfallinna ríkisábyrgða í
þágu atvinnuveganna, að öðru leyti en því, sem féð væri notað til greiðslu á
gengistapi ríkissjóðs vegna gjaldeyrisskulda og til endurgreiðslu á hækkun
útflutningsgjaldsins. Samkvæmt breytingartillögunni á féð að renna til ríkis-
ábyrgðasjóðs, og leiðir þessa breytingu af stofnun þess sjóðs.

c. Þá er lagt til með breytingartillögunni, að því sé bætt inn í lögin, að heimilt
sé að nota allt að 13 millj. kr. af gengishagnaðarreikningi til þess að greiða
vátryggingargjöld fiskiskipa fyrir árið 1960. Í lögum nr. 84/1960, um breyting
á lögum nr. 4 20. febr. 1960, um efnahagsmál, var svo ákveðið, að fé það,
sem afgangs yrði í útflutningssjóði, þegar hann hefði innt af hendi greiðslur,
er um ræðir í bráðabirgðaákvæðum laganna, stafliðum b, e og f, skyldi afhent
útvegsmönnum á þann hátt, að það gengi til greiðslu vátryggingariðgjalda
fiskiskipa á árinu 1960. Vátryggingariðgjöld þessi námu kr. 84068502.43, og
af þessari upphæð gat útflutningssjóður greitt kr. 71068502.43.
Í sambandi við aðalfund L. í. Ú. síðastliðið haust lofaði ríkisstjórnin að

gera ráðstafanir til, að greitt yrði það, sem á vantaði að eftirstöðvar út-
flutningssjóðs hrykkju til greiðslu vátryggingariðgjaldanna 1960. Hér er um
að ræða 13 millj. kr., og er gert ráð fyrir, að þessi fjárhæð verði greidd úr
gengishagnaðarreikningi skv. 6. gr. laganna.

2. Við 7. gr.
Samkvæmt 4. málsgr. 7. gr. bráðabirgðalaganna skyldi tekjunum af útflutn-

ingsgjaldi af sjávarafurðum ráðstafað þannig frá ágústbyrjun 1961, að 32%
gengju til nýs tryggingakerfis fiskiskipa, 30% til Fiskveiðasjóðs Íslands, 30%
til Stofnlánadeildar sjávarútvegsins, 5% til fiskimálasjóðs, 1.3% til byggingar
haf- og fiskirannsóknarskips, 1% til rannsóknarstofnunar sjávarútvegsins og
0.7% til L. Í. Ú.
Í samræmi við tilmæli aðalfundar L. í. Ú., sem haldinn var á s. l. hausti, óskar

ríkisstjórnin nú eftir því, að þessu ákvæði verði breytt þannig, að 32% greiðslan
til nýs tryggingakerfis og 30% greiðslan til stofnlánadeildarinnar falli niður
fyrst um sinn. Í stað þess renni 62% af gjaldinu til greiðslu vátryggingariðgjalda
fiskiskipa fyrir árin 1961 og 1962. Þegar þessum greiðslum er lokið, skal út-
flutningsgjaldinu ráðstafað á þann hátt, sem bráðabirgðalögin upphaflega gerðu
ráð fyrir, þó með þeirri breytingu, að í stað þess, að 30% útflutningsgjaldsins
skyldu renna til Stofnlánadeildar sjávarútvegsins, er nú lagt til, að það renni til
stofnlánasjóða sjávarútvegsins eftir nánari ákvörðun ríkisstjórnarinnar.

3. Við 8. gr.
Í bráðabirgðalögunum var kveðið svo á í 6. gr., að útflytjendur skyldu fá

greidda af gengishagnaðarreikningi % hluta útflutningsgjalds af sjávarafurðum
framleiddum á tímabilinu 16. febr. 1960 til 31. júlí 1961. Kom þetta ákvæði til af
því, að útflytjendur fá afurðir framleiddar á áðurnefndu tímabili greiddar á eldra
gengi, en ekki á því gengi, sem tók gildi þann 4. ágúst s. l. Þótti þess vegna ekki



réttmætt, að þeir greiddu hækkun útflutningsgjaldanna á þessum afurðum, en
sú hækkun nemur um % hlutum útflutningsgjaldsins, eins og það er ákveðið
i lögunum.

Sama máli og um útflutningsgjaldið gegnir um hækkun hlutatrygginga-
sjóðsgjalds af vörum, sem framleiddar eru á tímabilinu 16. febr. 1960 til 31. júlí
1961. Eðlilegt er, að þessi hækkun greiðist einnig af gengishagnaöarreikningnum,
en um þetta voru ekki ákvæði í bráðabirgðalögunum. Breytingartillagan gerir ráð
fyrir, að slík ákvæði verði felld inn í lögin. Hækkunin, sem endurgreiða á,
nemur 47% fyrir síldarafurðir og 65% fyrir aðrar gjaldskyldar afurðir. Þar
sem hér verður um endurgreiðslu að ræða á fé, sem útflytjendur þegar hafa
greitt, er nauðsynlegt, að þeir sæki um greiðsluna.

4. Ný grein á eftir 12. gr.
Um s. I. áramót tók gjaldeyriseftirlit Seðlabankans í sínar hendur afgreiðslu

bóta úr útflutningssjóði samkvæmt VII. kafla laga nr. 4/1960. í auglýsingu um
þessa ráðstöfun var tekið fram, að kröfum um bætur bæri að lýsa fyrir 1. júlí
1962, enda gert ráð fyrir, að ógreiddar kröfur væru fáar og ekki stórar.

Æskilegt er, að innköllunarfresturinn verði ákveðinn í lögum, til þess að
hægt sé að ljúka sem fyrst endanlegum reikningsskilum útflutnings sjóðs.

Að framangreindu athuguðu leggur meiri hl. fjárhagsnefndar til, að frv.
verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 6. gr. í stað 3. og 4. málsl. 2. málsgr. komi:

Af fé á þessum reikningi skal enn fremur greiða hluta útflutningsgjalds
og hlutatryggingasjóðsgjalds af sjávarvörum framleiddum á tímabilinu 16.
febrúar 1960 til 31. júlí 1961, samkvæmt nánari ákvæðum 1. málsgr. 7. gr. og
2. málsgr. 8. gr. laga þessara. Að öðru leyti skal fé þetta renna til ríkisábyrgða-
sjóðs. ÞÓ er heimilt að nota allt að 13 milljónum króna til þess að greiða það,
sem á vantar, að fé útflutningssjóðs hrökkvi til greiðslu vátryggingargjalda
fiskiskipa árið 1960.

2. Við 7. gr. 4. málsgr. orðist svo:
Tekjum af útflutningsgjaldi af sjávarafurðum skal frá ágústbyrjun 1961

ráðstafað þannig: Til Fiskveiðasjóðs Íslands 30%, til fiskimálasjóðs 5%, til
byggingar haf- og fiskirannsóknarskips 1.3%, til rannsóknarstofnunar sjávarút-
vegsins 1.0%, til Landssambands ísl. útvegsmanna 0.7% og til greiðslu á vá-
tryggingariðgjöldum fiskiskipa árin 1961 og 1962, samkvæmt reglum, sem sjávar-
útvegsmálaráðuneytið setur, 62%. Þegar vátryggingariðgjöldin fyrir þessi ár eru
greidd, skal 32% útflutningsgjaldsins renna til trygginga fiskiskipa samkvæmt
ákvörðun sjávarútvegsmálaráðuneytisins og 30% til stofnlánasjóða sjávarút-
vegsins eftir nánari ákvörðun ríkisstjórnarinnar.

3. Við 8. gr. Greinin orðist svo:
Hlutatryggingasjóðsgjald samkvæmt 9. gr. laga nr. 48/1949 skal frá 3. ágúst

1961 og þar til þau lög falla úr gildi nema 1%% af fob-verði afurða reiknuðu
á nýju gengi. A sama tímabili skal gjald þetta innheimt af afurðum, sem koma
frá togurum.

Endurgreiða skal útflytjendum samkvæmt umsóknum þeirra 47% greidds
hlutatryggingasjóðsgjalds á síldarafurðum og 65% greidds hlutatryggingasjóðs-
gjalds á öðrum gjaldskyldum sjávarvörum framleiddum á tímabilinu 16. febrúar
1960 til 31. júlí 1961, en útfluttum eftir gildistöku þessara laga. Endurgreiðsla
þessi skal innt af hendi með fé af reikningi þeim, er um getur í 2. málsgr, 6. gr.
laga þessara.

Framlag ríkissjóðs í hlutatryggingasjóð árið 1961 og 1962 skal ekki vera
hærra en ákveðið er í fjárlögum þessara ára.



4. A eftir 12. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Allir þeir, sem telja sig eiga rétt til bóta úr útflutningssjóði samkvæmt

ákvæðum stafliða b og e í VII. kafla laga nr. 4 20. febr. 1960, skulu tilkynna
gjaldeyriseftirliti Seðlabankans kröfur sínar fyrir 1. júlí 1962 og jafnframt
leggja fram fullnægjandi gögn til stuðnings þeim. Bótakröfur, sem bornar eru
fram að liðnum þessum fresti, falla niður ógildar.

Alþingi, 22. marz 1962.

Birgir Kjaran,
form.

Unnar Stefánsson,
funda skr.

Jóhann Hafstein,
frsm.


