
Nd. 144. Frumvarp til laga [108. mál]
um endurgreiðslu tolla og skatta af efni til skipa, sem smíðuð eru innanlands.

Flm.: Hannibal Valdimarsson, Emil Jónsson.

1. gr.
Nú hefur skip verið byggt í Íslenzkri skipasmíðaslöð, og skal þá endurgreiða

alla þá tolla og skatta, sem greiddir hafa verið samkvæmt tollskrá af efni til
skips, svo og af vélum, vélahlutum og tækjum í skipinu. Einnig skal endurgreiða
söluskatt og bátagjaldeyri að fullu, þannig að af þeim lögum leiði engar verð-
hækkanir í íslenzkum skipasmíðaiðnaði.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Það hefur lengi þótt augljóst ranglæti, að skip, sem smíðuð eru erlendis og flutt
hingað til lands fullbúin, eru tollfrjáls með öllu, þegar hins vegar eru lagðir háir
tollar og skattar á efni til skipa, sem smíðuð eru innanlands, og þannig lagður
steinn í götu íslenzkra skipasmíða. Sama er að segja um vél, sem erlendir iðnaðar-
menn hafa sett niður í íslenzk skip. Hún nýtur tollfrelsis og skattfrelsis, en sé hún
flutt inn sem verzlunarvara og íslenzkar hendur eigi síðar um hana að fjalla við að
koma henni fyrir í skipi, þá er hún fallin í fordæmingu íslenzkra skattalaga, og af
henni verður að greiða stórfé í tolla og skatta.

Þetta má ekki svo búið standa lengur. Hér verður að ráða bót á, þvi að núgild-
andi lagaákvæði í þessum efnum verka sem verndartollar fyrir erlendan skipasmíða-
iðnað, og skyldu menn þó ætla, að íslendingum væri það í senn metriaðarmál og
augljóst hagsmunamál að smíða sjálfir eigin skip, eftir því sem við höfum aflað
okkur aðstöðu og þekkingar til á hverjum tíma.

Af eftirfarandi upplýsingum, sem Fiskifélag íslands hefur góðfúslega látið flutn-
ingsmönnum þessa frumvarps í té, kemur í ljós, að það eru engar smáupphæðir, sem
samkvæmt gildandi löggjöf eru lagðar á íslenzkan skipasmiðaiðnað.

i maí í vor gerði félagið athugun á efniskostnaði í 60 rúmlesta bát, og var
heildarkostnaðinum skipt niður í 10 kostnaðarliði. Niðurstaða þessara athugana
var sem hér segir:

Fob-verð efnis .
Faringjald .
Uppskipun .
Heimflutningur .
Vörugjald .
Verðtollur .
Vörumagnstollur .
Trygging .
Söluskattur .
Bátagjaldeyrir .--------

kr. 236764.00
41101.00
6210.00
3111.00
515.00

19235.00
1834.00
4047.00

21172.00
18457.00

Samtals kr. 352446.00

Í þessum verðútreikningum var aflvél ekki tekin með og engar hjálparvélar
í vélarrúmi. Hins vegar eru lögboðin tæki og dýptarmælir tekin með í útreikn-
ingnum. Söluskattur var reiknaður af kaupverði efnis, en ekki af sölu efnis til verk-
kaupa, Engir vextir, enginn bankakostnaður, ekkert leyfisgjald og enginn smásölu-
skattur er reiknaður með.

Samanlagt reynist þá verðtollur, vörumagnstollur, söluskattur og "bátagjald-
eyrir" 60698 krónur af efnisverðinu í 60 tonna bát, eða rúmlega 17%, - þ. e. 1011.63
kr. á hverja rúmlest í bátnum.

Ef allur kostnaður, svo sem vextir, bankakostnaður, leyfisgjöld o. fl., er tekinn
með í viðbót, mundi það allt verða um 20%, eða um fimmti hluti af efnisverðinu.
-- Í efniskostnaði 60 tonna báts nemur þetta þá alls 70489 krónum, eða 1175 krónum
á rúmlest. Geta menn af þessu litla en ljósa dæmi gert sér í hugarlund, á hvaða
upphæðum muni velta, er til skattgreiðslna kemur í stórskipaiðnaðinum, þegar mn
tugi þúsunda er að ræða í sambandi við byggingu á míölungsstórum fiskibát.



Um það verður ekki deilt, að íslenzkir skipasmiðir eru fyllilega færir um að
smíða alla okkar fiskibáta. Og þá á tvímælalaust alla að smíða innanlands. Reynslan
hefur sýnt, að hvert sem leitað er, fáum við þá hvergi traustar byggða eða betur
gerða, enda er þessi iðnaður löngu kominn af bernskuskeiði.

A 5 ára tímabili, 1915-1920, voru smíðuð hér innanlands 157 skip, samtals
1728 rúmlestir.

A árunum 1920-1930 voru smíðuð hér 199 skip, samtals 2201 smálest.
A árunum 1930-1940 voru smíðuð innanlands 123 skip, samtals 1874 smálestir.
A árunum 1940-1950 er um greinilega framför að ræða á þessu sviði. Þá

eru smíðuð hér 120 skip, samtals 5044 smálestir, þ. e. rúmar 500 smálestir á ári
að meðaltali. En Adam var ekki lengi í Paradís. Arið 1950 var ekkert skip smíðað,
er skrásetningarskylt væri, og á árinu 1951 aðeins eitt skip 100 lestir að stærð.

Þetta er ekki ánægjuleg þróun, enda er ömurlegt til þess að vita, að ýmsar
skipasmíðastöðvar, sem fyrir nokkrum árum höfðu tugi skipasmiða í þjónustu
sinni, liggja nú í auðn og örtröð, og skipasmiðirnir ganga atvinnulitlir eða atvinnu-
lausir, samtímis því sem bátaflotinn fyrnist og gengur úr sér.

Skipasmíðaiðnaðinn verður að vinna upp aftur. Til þess er sjálfsagt margvís-
legra aðgerða þörf, en ein hin eðlilegasta og sjálfsagðasta ráðstöfun er sú að fella
þegar niður alla tolla og skatta á efnivörum, vélum og tækjum til skipa og skipasmíða
innanlands.


