
Nd. 623. Nefndarálit
um frv. til 1. 11111 afnám útflutningsgjalds af sjávarafurðum.

Frá  minni lil. sjávarútvegsnefndar.
Samkomulag náðist ekki í nefndinni imi þetta mál. Meiri lil. vill ekki hagga 

við þeim skatti á útvegsmönnum, er liér ræðir uiii. Minni Iilutinn telur liins- 
vegar ólijákvæmilegt að taka tillit til hins bágborna fjárliagsástands, sem at- 
vinnureksturinn við sjóinn á við að húa. Nú er það vitað, að þ rá tt  fy rir það, þótt



fiskframleiðsla vor og keppinauta vorra liafi verið mun minni yfirstandandi 
ár heldur en undanfarið, hefir þetta ekki fengið því áorkað, að verðlag á fiski 
hækkaði. Þvert á móti virðist útkoman hvað verð á fiskinum snertir ætla að 
verða mun verri en síðastliðið ár. Þegar þess er gætt, að síðan verðfallið dundi 
vfir 1930—1931 hefir útgerðin að mestu leyti verið rekin með tapi, og liins, að 
þrátt fyrir minnkandi framleiðslu í ár og verðhækkun m atvara  vfirleitt hefir 
verðlag saltfisksins ekki hækkað, þá er ekki við öðru að húast en því, að kröfur 
séu gerðar til þingsins um að létta að einhverju þá bvrði útgjalda, sem nú 
hvílir á sjávarafurðum. Af þessum orsökum aðallega er frv. þetta borið fram. 
Við þær ástæður, er nú hafa greindar verið, hætist svo hitt, að engin önnur 
þjóð skattleggur sjávarútveg sinn á þennan hátt, og ennfrem ur það, að Al- 
þingi hefir þegar með lögum frá  árinu 1934 létt samskonar gjaldi af landbún- 
aðarvörum þeim, sem út eru fluttar. Þegar svo er ástatt með afkomu sjávar- 
útvegsins eins og nú er, verður að því ráði að hverfa að létta fyrst og fremst 
hin beinu gjöld til hins opinbera, sem á atvinnuveginum hvíla. Ríkissjóður 
má síður við því, að sjávarútvegurinn rýrni til muna, eða stöðvist, lieldur en 
þvi, þótt hann missi h inar beinu skattaálögur af þessum atvinnuvegi. Því 
meiri eru tekjur ríkisins, þær er leiðir óbeinlinis af framleiðslunni til sjávar- 
ins, tollum og gjöldum af vörum, sem til framleiðslunnar eru notaðar, og af 
lífsnauðsynjum fólksins, sem atvinnuna stundar — að ógleymdum beinum 
sköttum þessa fólks —• heldur en þær tekjur, sem um ræðir í þessu frv., út- 
flutningsgjaldið sjálft.

Þá vill minni hl. taka það fram, að þótt hann með þessu frv. leggi til að 
fella að öllu niður umrætt gjald af sjávarafurðum, telur liann sér ekki sér- 
staklega skvlt að gera tillögur um samskonar tekjuauka til lianda ríkissjóði 
annarsstaðar frá. Það er sjávarútvegsnefndarmönnum skyldast að freista þess 
að létta byrðar sjávarútvegsins, og þá einkum á þann hátt, að það nái til allra 
þeirra, er þessa atvinnu stunda, en því verður bezt náð með afnámi útflutn- 
ingsgjaldsins. Aðrar nefndir þingsins, og þá einkum fjárhagsnefndir, liafa það 
verk frem ur með höndum að hera fram  tillögur um auknar tekjur (skatta og 
tolJa) rikissjóði til handa. Eitt slíkt lagafrv. liggur fyrir yfirstandandi þingi. 
Er þar meðal annars gert ráð fyrir að leggja verðtoll á helztu nauðsynjavörur 
sjávarútvegsmanna, veiðarfæri, kaðla, fiskumbúðir (kassa) o. fl., þótt áður séu 
þessar vörur skattaðar með hinum almenna vörutolli.

A undanförnuin árum hefir verið gengið sleitulaust að þvi af ríkisvaldsins 
hálfu að þyngja skattabyrði landsmanna. 1 þvi sambandi er vert að benda á 
það, að á árunum  1927—1934, að þeim árum báðum meðtöldum, liafa verið 
gefin út ekki færri en 46 lög um skattamál. Þar af fjalla 40 því nær eingöngu 
uni framlengingu og viðauka á áður lögfestum sköttum, eða uni nýjar álögur, 
og þær ekki óverulegar.

Þessi fjöldi lagafyrirmæla liefir verið fram borinn og lögfestur án þess að 
fjárhagsnefndir eða ríkisstjórnir þær, er að flutningi mála þessara liafa staðið, 
liafi talið sér skylt að bera fram  uni leið tillögur uni skattalækkanir á öðrum 
sviðum.

Af þessum og öðrum þegar greinduin ástæðum telur minni hl. ekki einasta



rétt, lieldur skvlt að fara  fram  á afnám útflutningsgjalds af sjávarafurðum án 
þess að flutningsmenn jafnfram t flvtji frv. 11111 nýjan skatt í stað útflutnings- 
gjaldsins handa ríkissjóði. Er og enn ósannað, að ekki megi minnka eitthvað 
af þeim útgjöldum, sem nú hvíla á ríkissjóði, 11111 upphæð svipaða þeirri, er 
útflutningsgjaldið nú neniur.

Minni hl. leggur samkvæmt framansögðu til, að frv. verði samþvkkt.
Alþingi, 25. nóv. 1935.

Jóhann Þ. Jósefsson, Sigurður Kristjánsson.
frsm.


