
Nd. 40. Frumvarp

til laga um  breyting á lögum nr. 15, 14 jún í 1929 [Útflutningsgjald a f síld o f l] .

Flutn ingsm .: G uðbrandur lsberg og Jó hann  t*. Jósefsson.

1. meginmálsliður 1. gr. orðist svo:
Af hverri s íldartunnu 108—120 litra skal greiða í ríkissjóð kr. 0,75.

G r e i n a r g e r ð .

Síldarútvegurinn er nú  kom iun í það öngþveiti, vegna sölutregðu og 
sifallandi síldarverðs, að fjöldi þeirra m anna, sem þennan  atvinnuveg stunda, 
sjá eigi fram á annað  en að þeir m uni neyðast til að selja skip sin og taka 
sér annað  fyrir hendur. Að þetta er ekki þegar orðið, stafar su m p ar t  af því, 
að skipastóll síldarútvegsins er yfirleitt óhentugur lil a n n a ra r  veiði og þvi lilt 
seljanlegur, sum part  af því, að s ildarú tgerðarm enn vilja, sem eðlilegt er, 
ógjarnan gefast upp meðan þess er u o kku r  von, að hægt sé að halda útvegn- 
um  áfram.

Útflutningsgjald af síld nam  síðastliðið su m a r  sem  næst 18°/» af nettó- 
söluverði hennar. E r  það svo gífurlegur skattur, að engan ætti að furða, þó 
sildarútvegurinn risi eigi und ir  honum , jafnvel þó betur horfði en nú  gerir. 
Kröfum s íldarú tgerðarm anna virðist þvi mjög stíllt í hóf, þó farið sé tram  á, 
að útflutningsgjaldið sé lækkað n iður i kr. 0,75 á tunnu.

Síldarútvegurinn er svo verulegur liður i þ jóðarbúskap  vorum , að 
það væri blatt áfram óafsakanlegt afskiptaleysi og tómlæti um  afkom u at- 
v innuveganna að horfa o p num  augum  á hann  líða und ir  lok án  þess, að 
reynd sé sú leið honum  til b jargar að létta að nokk ru  af honum  sköttum , 
a. m. k. i bili, á m eðan það er ekki orðið um  seinan. Mundi það gefa ýms- 
um  þeirra ú tgerðarm anna, sem nú eru í þann veginn að gefast upp, k jark  
til að halda áfram, en hæpið, að nýir m enn m u ndu  kom a í staðinn. Gæti 
því farið svo, að ríkissjóður tapaði ekki tekjum, svo teljandi væri, við þá 
læ kkun útflutningsgjalds, sem hér er farið fram á.


