
Ed. 131. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 63 28. jan. 1935, um útflutningsgjald.

Flm.: Gísli Jónsson.

1. gr.
Við 3. gr. laganna bætist nýr málsliður, svo hljóðandi: Ef skip flylur út eigin 

afla, skal miða gjaklið við útflutningsverð fiskjarins komins um borð í skip (fob), 
ef það er skrásett í landinu, annars við kaupverð l 'rystihúsanna á sams konar fiski.

Magn fiskjarins reiknast eins og það vigtast upp úr skipi á sölustaðnum.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r  g e r ð .
3. gr. laga nr. 63 28. jan. 1935 mælir svo fyrir. að útflutningsgjald skai miða við 

söluvero afurðanna með undjiíðum, fluttra um borð í skip (fob) á hverri höfn, er 
þær fyrst fara frá, eða við söluverð erlendis (cif), að frádregnum  flutnings- og ábyrgð- 
argjaldi til ú tlanda og miðilsgjaldi. Með því að Iögin segja ekkert frekar um það, 
livernig skuli reikna gjaldið af eigin afla, er skip flytja sjálf á erlendan markað, hefur 
fjármálaráðuneytið  ákveðið að reikna það af söluandvirði fiskjarins, að frádreginni 
ákveðinni fjárhæð á dag fyr ir  skipið meðan á ferðinni stendur. Hefur þetta að sjálf- 
sögðu valdið óánægju, J>ar sem á þennan hátt  er engan veginn fundinn ré ttur mæli- 
kvarði á fob-verð aflans, en verð þetta hins vegar skráð fast hér, eftir að samningurinn 
við brezku hers tjó rn ina  var gerður og sama fiskverð sett um  land allt. Lög nr. 98 9. júlí 
1941 inæla einmitt einnig skýrt svo fyrir, að 10r-/c útflutningsgjaldið skuli re ikna af 
fob-verði vörunnar, og getur j>á ekki átt við annað verð en það verð, sem fiskur er 
seldur hér á til útflutnings á hverjum  tíma.

F rum varp  ]>etta er því aðeins til Jiess að færa þetta atriði í það horf, að eigi verði 
deilt um, hvcrnig reikna beri útflutningsgjald af þessari vöru.


