
Nd. 481. Nefndarálit
um frv. til laga um innlenda endurtryggingu. stríðsslysatryggingu skipshafna o. fl.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Það tókst ekki að fá fullt samkomulag í nefndinni um afgreiðslu þessa máls.
Það, sem ágreiningnum olli og varð þess valdandi, að nefndin klofnaði, eru ákvæðin
um það, að félagið sé undanþegið öllum opinberum sköttum og gjöldum, hvort held-
ur er til ríkis eða bæjarfélaga. Minni hl. leggur áherzlu á það, að þessi hlunnindi til
handa félaginu séu ekki skert, en meiri hl. leggur hins vegar til, að þessi undan-
þága gildi aðeins um tvö ár, en að þeim tíma liðnum verði félagið skattskylt til rfkis
og bæjar. Um aðrar breytingar ti frv., sem fram koma í nefndaráliti meiri hl., var
samkomulag í nefndinni.

Frv. um þetta efni var borið fram á síðasta þingi. Var það samþykkt í efri deild,
en dagaði þá uppi í sjútvn. neðri deildar. A þessu þingi var mál þetta enn borið fram
i efri deild og hefur fyrir alllöngu hlotið samþykki þeirrar deildar. Hefur sjútvn.
neðri deildar haft málið síðan til meðferðar og rætt það ýtarlega á fundum sínum.

Þegar lögunum um stríðstryggingafélag íslenzkra skipshafna og lögum um



stríðsslysatryggingu sjemanna frá árinu 1940 var steypt saman í eina heild á
þinginu 1943 og jafnframt felldar inn í meginmál laganna breytingar þær. sem á þeim
höfðu verið gerðar í millibilinu, var svo ákveðið, að þegar lokið væri hinu uppruna-
lega hlutverki félagsins, skyldi nota sjóði þess sem fjárhagsgrundvöll almennra end-
nrtrygginga í landinu, einkum sjótrygginga.

Eins og frv. það, sem hér um ræðir, ber með sér, hefur sjóðseign Stríðstrygginga-
félags íslenzkra skipshafna vaxið mjög ört á þessum árum, enda hefur félagið notið
skattfrelsis frá byrjun. Framlagt áhættufé félagsins er samkv. frv. kr. 4964000, en
áhættufjárábyrgðir kr. 1036000, samtals kr. 6000000.

Það orkar ekki tvímælis, að með stofnun þessa félags er stigið merkilegt og
þýðingarmikið spor á þróunarbraut íslenzkra trygginga. ÞÓ að tryggingastarfsem-
inni hér á landi hafi þokað vel og farsællega áfram á undanförnum árum, þá eru þau
mál samt enn ekki lengra komin áleiðis en það, að hér hefur ekkert endurtryggingar-
félag verið starfandi annað en Samábyrgð íslands á fiskiskipum, fyrr en félag það,
er hér um ræðir, sveigði starfsemi sína nokkuð inn á þá braut á s. l. ári. Afleiðingin
af því, hversu ástatt hefur verið í þessum efnum hér hjá oss, er sú, að vátrygging-
arfélögin hafa orðið að kaupa endurtryggingar erlendis og sæta þeim kostum, sem
hin erlendu félög hafa sett. Þannig hefur því einnig verið varið með samábyrgðina
að verulegu leyti.

Það verður ekki séð, að hagsmunir Samábyrgðar íslands á fiskiskipum og hags-
munir þessa nýja endurtryggingarfélags þurfi að rekast neitt á. Samábyrgðin hefur
ákveðið afmarkað starfssvið og einkarétt á því, sem sé að endurtryggja fyrir báta-
útgerðarfélögin. Hins vegar getur samábyrgðinni orðið mikill styrkur að hinu nýja
félagi, vegna þess' að hún þarf, eins og fyrr greinir, að endurtryggja mikið af þeim
úhættum, sem hún fær frá bátatryggingarfélögunum. Hún tekur nú mest 35 þús. Iu.
á hverju skipi Í eigin áhættu, en gert er ráð fyrir, að það hækki í 100 þús. kr. Báta-
ábyrgðarfélögin taka 40 þús. kr., og þó að það kunni að verða hækkað eitthvað á
næstunni hjá þeim félögum, sem hafa beztan fjárhag, er sýnilegt, að mikið vantar
á, að þau og Samábyrgðin geti borið alla áhættuna á vélbátaflotanum, þar sem vá-
tryggingarverð sumra bátanna er komið upp í allt að 700 þús. kr. Hið nýja endur-
tryggingarfélag er svo fjársterkt, að það mundi geta tekið í eigin áhættu mjög stóran
hlut af þvi, sem Samábyrgðin þyrfti að endurtryggja, jafnvel að því er okkur er tjáð,
[Illt upp í 300 þús. kr. á beztu skipunum. Með lögfestingu þessa frv. á þeim grund-
velli, sem minni hl. leggur til, er lagður grundvöllur að því, að langmestur hluti af
bátatryggingunum geti Í tiltölulega skjótri svipan komizt inn Í landið, og gætu þau
innlend félög, sem annast tryggingarnar. þá jafnframt ráðið iðgjaldinu, sem tekið
væri, en eins og að er vikið hér að framan, hefur þetta verið mjög háð vilja og á-
kvörðun hinna erlendu tryggjenda.

Væri hið nýja endurtryggingarfélag svipt þeirri undanþágu frá skattgreiðslu til
ríkis og bæjar, sem því er ætlað Í frv. og fyrirrennari þess, stríðstrygging íslenzkra
skipshafna, hefur búið við frá öndverðu, er mikil hætta it, að viðhorf félagsins yrði
allt öðruvísi bæði gagnvart þessum tryggingum og öðrum. Það mundi þá, hætt við,
reyna að afmarka starfsemi sína þannig, að skattar og útsvör yrðu sem minnst og
greiða þó þann arð, sem leyfilegt er. Þessu marki mundi auðvelda st að ná með því
að velja úr þær tryggingar, sem hafa hæst iðgjöld í hlutfalli við áhættu. Hins vegar
er nokkur hætta á þVÍ, að félagið gengi þá á snið við að taka þær tryggingar, þar
sem ætla mætti, að iðgjöldin gerðu ekki meira en rétt að eins hrökkva fyrir bótum
og kostnaði, sökum þess að þær yrðu aðeins til þess að hækka veltu félagsins og þar
með opinber gjöld á því, t. d. veltuútsvar. Þannig mundi skattskylda félagsins verða
þrándur Í götu þess, að unnt væri að nota félagið til þess að fá lækkun iðgjalda á
ýmsum sviðum, þar sem þess er þörf. Sem dæmi um þetta má nefna, að eftir því,
sem okkur er tjáð, var á síðastliðnu sumri leitað eftir tilboðum í vátryggingu nýju
togaranna í Englandi. Tilboð þau, sem fengust þar, þóttu nokkuð há. Stríðstrygg-
ingarfélagið hafði samstarf við eitt af þeim innlendu vátryggingarfélögurn, sem hér



áttu hlut að máli. Og með því að Stríðstryggingin tók 10%, en félagið sjálft 5% af
vátryggingu togaranna í eigin áhættu, tókst að fá endurtryggjendur í London til að
lækka iðgjöldin um 3,4 % af vátryggingarverði skipanna. Þetta hefði Stríðstryggingin
hætt við, ekki treyst sér til að gera, ef hún hefði verið skattskyld. Orsök þess er sú,
að þegar iðgjöldin eru ekki hærri en það, sem þarf, þegar til lengdar lætur, til þess
að bæta tjónin og greiða skrifstofukostnað, verður sum árin tap á tryggingunum.
en önnur hagnaður. En ef talsverður hluti af hagnaðinum á að fara í skatta og út-
svör þau árin, sem hann er, verður það, sem eftir er, ekki nægjanlegt til þess að vinna
upp töpin og því síður að nokkuð verði afgangs til sjóðsmyndunar. Öllum opinber-
um gjöldum, sem lögð væru á félagið, yrði það að koma af sér yfir á tryggingartaka
með háum iðgjöldum. Þannig yrði skattskyldan til þess að snúa hlutverki félagsins
við, svo að það yrði frekar til þess að viðhalda háum vátryggingargjöldum á íslenzk-
um atvinnuvegum í stað þess að lækka þau. Harðast kæmi þetta vitanlega niður á
sjávarútveginum. Auk þess mundi skattskyldan draga úr því, að félagið yrði fært
um að vinna að þvi, að allar vátryggingar kæmust á innlendar hendur að svo miklu
leyti sem hentugt er.

Auk sjótrygginganna getur félagið starfað að vátryggingum á hvaða sviði sem er.
T. d. endurtryggir stríðstryggingarfélagið nú fyrir Brunabótafélag íslands og Trygg-
ingastofnun ríkisins. Undir endurtryggingar fyrir Tryggingastofnunina falla slysa-
tryggingar á farþegum og flugmönnum á öllum íslenzkum flugvélum. Iðgjöld fyrir
þær lækkaði stríðstryggingin, samkvæmt upplýsingum, sem við höfum fengið, stór-
lega um síðustu áramót. En hvarvetna annars staðar er nú frekar um hækkun en
lækkun að ræða á iðgjöldum fyrir flugtryggingar. Þessi lækkun hef'ði sennilega ekki
verið unnt að framkvæma án þátttöku Stríðstryggingarinnar. Og það er ljósast, að
þessi lækkun hefði ekki heldur verið gerð, að minnsta kosti ekki í svona stórum
stíl, ef félagið hefði verið skattskylt.

Minni hl. hefur rætt þetta mál nokkuð ýtarlega til þess að sýna, hver áhrif það
hefur á aðstöðu félagsins til þess að inna af hendi það tvöfalda hlutverk að lækka ið-
gjöldin og koma tryggingunum á innlendar hendur, ef svo færi, að það yrði svipt
skattfrelsinu, Það virðist ekki heldur, út af fyrir sig, vera rétt eða sanngjarnt að veita
einu bæjarfélagi í landinu rétt til þess að skattleggja félagið, þar sem það brýtur
svo mjög í bága við hagsmuni alþjóðar, eins og lýst er hér að framan, þó að það
vitanlega kæmi harðast niður á sjávarútveginum.

Þess skal að lokum getið, að ÁkJ áskilur sér rétt til að bera fram brtt. við
10. gr.

Alþingi, 3. marz 1947.

Pétur Ottesen,
frsm.

Aki Jakobsson,
fundaskr.


