
Ed. 179. Frumvarp til laga [92. mál]
um útflutningssjóð o. fl.

(Eftir 3. umr. i Nd.)

Samhljóða þskj. 159 með þessum breytingum:

2. gr. hljóðar svo:
Ríkisstjórnin skipar 5 menn í stjórn útflutningssjóðs og jafnmarga til vara.

Skal einn stjórnarmaður skipaður eftir tilnefningu Stéttarsambands bænda, annar
eftir tilnefningu Landssambands íslenzkra útvegsmanna og þrír án tilnefningar.
Sömu reglum skal fylgt um skipun varamanna. Ríkisstjórnin skipar formann sjóðs-
stjórnar.

Kostnað við stjórn og rekstur sjóðsins svo og annan kostnað, sem leiðir af fram-
kvæmd laga þessara, skal greiða af fé sjóðsins.

4. gr. hlj óðar svo:
Fastar daggreiðslur til togara, sem byggðir eru eftir 1946,skulu vera fyrir hvern

dag, sem skipinu sannanlega er haldið til veiða, sem hér segir:
1. Á saltfiskveiðum kr. 6000.00á dag.
2. Á ísfiskveiðum fyrir innanlandsmarkað kr. 5000.00á dag.
3. Á ísfiskveiðum þegar landað er erlendis kr. 4000.00á dag.
Þessu til viðbótar skal greiða togurum þeim, sem komu til landsins eftir 1949,

kr. 600.00 fyrir hvern dag, sem skipinu er haldið til veiða.

7. gr. hljóðar svo:
Greiða skal bátaútvegsmönnum í heild úr útflutningssjóði útflutningsuppbætur,

sem nema 24.45 af hundraði af fob.-verði freðfisks, saltfisks og skreiðar, sem fram-
leitt er eftir 1. jan. 1957.

Enn fremur skal greiða bátaútvegsmönnum 24.45 af hundraði af fob.-verði út-
fluttra hrogna, sem framleidd eru eftir 1. jan. 1957.

8. gr. hljóðar svo:
Frá 1. jan. 1957 skulu fiskvinnslustöðvum (hraðfrystihúsum, framleiðendum

saltfisks og skreiðar, niðursuðuverksmiðjum svo og fiskimjölsverksmiðjum) greiddar
verðuppbætur úr útflutningssjóði, sem hér segir:
1. Greiða skal bætur úr útflutningssjóði á allan smáfisk af bátum, sem tekinn er
til vinnslu til útflutnings, þorsk, ýsu og steinbít undir 57 cm að stærð, mælt
eftir miðlínu fisksins frá trjónu að sporðblöðkuenda. Verðbætur þessar skulu
nema 34 aurum á hvert kg miðað við slægðan fisk með haus. Skilyrði fyrir
þessari greiðslu er það, að vinnslustöðvarnar greiði sama verð fyrir smáfisk
og stórfisk.

2. Af útfluttum bátafiski, að undanskilinni ýsu og steinbít, 19.37% af fob.-verði.
3. Af útfluttum togarafiski :
a. af karfa 22.5% af fob.-verði.
b. af öðrum fiski 15.82% af fob.-verði.

4. Af útfluttri ýsu úr togurum og bátum 40.07% af fob.-verði.
5. Af útfluttum steinbít úr togurum og bátum 34.03% af fob.-verði.
6. Af útfluttum þunnildum, fiskmjöli og fiskroði úr bátafiski 27.74% af fob.-
verði.

7. Af útfluttum hrognum 20.33% af fob.-verði.
8. Af saltfiski, fluttum af togurum til sölu erlendis, skal greiða þeim úr útflutn-
ingssjóði 15.82% af fob.-verði.



Það skilyrði er sett fyrir greiðslum útflutningssjóðs samkvæmt þessari grein, að
fiskvinnslustöðvar greiði útvegsmönnum báta ekki lægra verð en kr. 1.15 fyrir hvert
kg af þorski, slægðum með haus, og tilsvarandi fyrir aðrar fisktegundir, og útgerðar-
mönnum togara kr. 1.07 fyrir þor sk, slægðan með haus, kr. 0.98 fyrir karfa, óslægðan,
og kr. 0.82 fyrir ufsa, slægðan með haus. Enn fremur að vinnslustöðvarnar greiði
sama verð fyrir ýsu úr togurum og bátum.

Enn fremur er það skilyrði sett fyrir greiðslum útflutningsuppbóta til fiskimjöls-
verksmiðja, að samningar hafi tekizt við fiskframleiðendur um verð á fiskúrgangi
til mjölvinnslu, eða ef slíkir samningar hafa ekki tekizt, þá hlíti verksmiðjumar
þeim ákvörðunum, sem stjórn útflutningssjóðs setur um verð á fiskúrgangi.

15. gr. hljóðar svo:
Bankar þeir, er selja erlendan gjaldeyri, skulu leggja 16% yfirfærslugjald á allan

erlendan gjaldeyri, sem þeir láta af hendi eða nota til eigin þarfa.
Landsbanki íslands skal sjá um framkvæmd þessarar gjaldheimtu og hafa eftir-

lit með því, að gjaldið sé greitt svo sem fyrir er mælt í lögum þessum og reglugerð, er
sett kann að verða samkvæmt þeim. Enn fremur skal gjaldeyriseftirlit Landsbank-
ans sjá um, að yfirfærslugjald samkv. 1. mgr. sé greitt af þeim greiðslum til út-
landa, sem eigi fara beint um hendur bankanna, nema þær falli undir a- eða b-lið
16. greinar. Ríkisstjórnin getur þó undanþegið yfirfærslugjaldi nauðsynleg skipagjöld
og flugvélagjöld erlendis að nokkru eða öllu leyti og sett þau skilyrði um það, er
þurfa þykir.

Landsbankinn skal gefa mánaðarlega skýrslu til ríkisstjórnarinnar um gjald-
eyrissölu bankanna og greiðslu yfirfærslugjalds af henni.

18. gr. hljóðar svo:
Af lánum, sem bankar eða ríkissjóður hafa veitt á þann hátt, að lántakandi skal

greiða afborgun og vexti miðað við sölugengi erlends gjaldeyris, skal lántakandi
greiða yfirfærslugjaldið samkv. 15. gr. laga þessara. Sama gildir, ef ríkissjóður er i
ábyrgð fyrir erlendu láni og verður að taka á sig greiðslur vegna vanskila lántakanda.

19. gr. hljóðar svo:
Nú á aðili eign í erlendum gjaldeyri, og má hann þá eigi nema með leyfi Inn-

tIutningsskrifstofu ráðstafa henni til vörukaupa eða annarra greiðslna, sem háðar
eru yfirfærslugjaldi. Hlutaðeigandi skal greiða 16% yfirfærslugjald af gjaldeyris-
upphæð þeirri, sem honum er heimilað að ráðstafa á þann hátt, enda sé greiðslan
háð yfirfærslugjaldi samkv. 15. gr. Yfirfærslugjaldið skal greitt Innflutningsskrif-
stofunni um leið og leyfi er afhent, og skal síðan afhenda leyfið tollyfirvaldi, þegar
vara kemur til tollafgreiðslu, ef um vöruinnflutning er að ræða.

Ráðstöfun gjaldeyris með leyfi Innflutningsskrifstofunnar samkv. t. mgr. þess-
arar greinar er undanþegin yfirfærslugjaldi, ef um er að ræða gjaldeyri, sem Ís-
lenzkur banki hefur selt eftir gildistöku laga þessara, enda hafi tilskilið yfirfærslu-
gjald verið innt af hendi þegar yfirfærsla fór fram.

28. gr. hljóðar svo:
Endurgreiða skal yfirfærslugjald samkv. 15. gr. af vélum i fiskibáta, sem teljast

til nr. 30 í 72. kafla tollskrár. Sama gildir um vélar til rafstöðva á sveitabæjum, sem
teljast til sama tollskrárákvæðis. Ef um bátavél er að ræða, skal fylgja endurgreiðslu-
beiðni vottorð Fiskifélags íslands um, að vélin hafi verið sett í fiskibát. Endur-
greiðslubeiðni um aflvél til rafstöðvar skal fylgja vottorð Rafmagnseftirlits ríkisins
um, að vélin hafi verið notuð sem aflvél við raflýsingu á sveitabæ.

Auk þess, sem hér að framan greinir, er heimilt að endurgreiða yfirfærslugjald
samkv. 15. gr. og innflutningsgjald i þeim tilvikum, sem heimilt er að endurgreiða
aðflutningsgjöld samkv. lögum um tollskrá. Enn fremur er heimilt að endurgreiða
innflutningsgjald samkv. þessum lögum, að einhverju eða öllu leyti, af pappa, er
telst til nr. 8 og 10a í 44. kafla tollskrár, ef hann er notaður í umbúðir um nauð-
synjavörur, sem og af umbúðum um slíkar vörur, sbr. nr. 28 og 29 í 44. kafla toll-
skrár. Ríkisstjórninni er einnig heimilt að fella niður innflutningsgjald af ilmefnum
til sápugerðar. sem teljast til nr. 13b í 31. kafla tollskrár.


