
Ed. ~93. Frumvarp til laga [147. mál]
um breyting á lögum nr. 81 5. júní 1947, um útflutningsgjald af sjávarafurðum.

(Lagt fyrir Alþingi á 76. löggjafarþingi, 1957.)

1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Greiða skal útflutningsgjald af öllum islenzkum sjávarafurðum, sem fluttar

eru til útlanda, er nemi 2% % af verði afurðanna.
Til íslenzkra afurða telst afli, er skip, sem skrásett eru hér á landi, veiða, þótt

hann sé veiddur utan landhelgi og eigi verkaður i landi.

2. gr.
2. og 3. gr. laganna falli niður.

3. gr.
4. gr. laganna, sem verður framvegis 2. gr., orðist svo:
Ríkissjóður sér um innheimtu gjaldanna, en tekjur af þeim - samkvæmt 1. gr.

- skiptast þannig milli eftirtalinna aðila:
a. Til Fiskveiðasjóðs skal verja 74% teknanna.
b. Til að standa straum af stofnkostnaði vegna Rannsóknarstofnunar sjávarút-
vegsins skal verja 4%.

e, Til Landssambands ísl. lítvegsmanna renni 4%.
d. Til Fiskimálasjóðs renni 18%.

4. gr.
Upphaf 5. gr. laganna, sem verður 3. gr., orðist svo:
Gjald það, sem ræðir um i 1. gr., skal o. s. frv.

5. gr.
7. gr. laganna falli niður.

6. gr.
13. gr. laganna, sem verður 10. gr., orðist svo:
Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála.

7. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 38 5. april 1948 og lög nr. 92 29.

desember 1953, hvor tveggja um breytingu á lögum nr. 81 5. júní 1947, um útflutn-
ingsgjald af sjávarafurðum.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og fer um innheimtu og skiptingu útflutnings-

gjalda af sjávarafurðum, útfluttum árið 1957, skv. ákvæðum þessara laga.



9. gr.
Þá er lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra inn i lög nr.

81 5. júní 1947 og gefa lögin út svo breytt sem lög um útflutningsgjald af sjávar-
afurðum.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Samkvæmt 1. gr. laga nr. 81/1947, um útflutningsgjald af sjávarafurðum, skal

greiða útflutningsgjald af öllum sjávarafurðum, sem fluttar eru til útlanda, er nemi
1%% af verði afurðanna. Þá skal greiða samkvæmt 2. gr. laganna, auk gjaldsins
samkvæmt 1. gr., útflutningsgjald af öllum sjávarafurðum, öðrum en saltaðri síld,
er nemi %% af verðmæti afurðanna. Loks er svo ákv~ðið í 3. gr., að greiða skuli
í ríkissjóð sérstök gjöld af sildarmjöli og fiskúrgangi.
Í 4. gr. téðra laga eru eftirfarandi ákvæði um skiptingu gjaldsins.
Af gjaldinu samkvæmt 1. gr. skulu 1%% renna til Fiskveiðasjóðs, 7'8% til greiðslu

stofnkostnaðar byggingar til fiskiðnaðarrannsókna og fiskifræðirannsókna og %%
til Landssambands íslenzkra útvegsmanna. Gjaldið samkvæmt 2. gr. rennur til
Fiskimálasjóðs.

Með lögum nr. 38/1948 var sú breyting gerð á framangreindum lögum, nr.
81/1947, að fellt var niður 1y2 % útflutningsgjald til Fiskveiðasjóðs af saltfiski.

Samkvæmt gildandi lögum er það almenna reglan, að 2~ % útflutningsgjald er
greitt af útfluttum sjávarafurðum.

Undantekningar eru þessar:
Af saltfiski er greitt %%. Af saltaðri síld 1%%. Af síldarmjöli kr. 1.00 af hverj-

um 100 kg, sem greiða skal í ríkissjóð, en ekki til þeirra aðilja, sem i 4. gr. laganna
greinir.

Hér er um flóknar og óeðlilegar reglur að ræða, sem ástæða er til að gera ein-
faldari. Ekki verður séð, að skynsamlegar ástæður séu til þess, að lægra útflutnings-
gjald skuli greitt af saltfiski, saltaðri síld og síldarmjöli en öðrum sjávarafurðum,
svo og að gjald af síldarmjöli skuli greitt í ríkissjóð, enda mun framkvæmdin hafa
verið sú, að þetta síðasttalda gjald hefur runnið til sömu aðilja og annað útflutn-
ingsgjald. Þá er þörf Fiskveiðasjóðs fyrir aukið starfs fé mjög brýn, og mundi hækkun
á útflutningsgjaldi af saltfiski, saltaðri síld og síldarmjöli til samræmis við gjald af
öðrum sjávarafurðum bæta hér nokkuð úr skák.

Frumvarpið gerir ráð fyrir, að sama útflutningsgjald skuli greiða af öllum út-
fluttum íslenzkum sjávarafurðum, er nemi 2%% af verði afurðanna.

Þá er svo ákveðið að útflutningsgjaldið skuli renna óskipt til FiskveiðasjótSs.
Rannsóknarstofnunar sjávarútvegsins, Landssambands íslenzkra útvegsmanna og til
Fiskimálasjóðs og í þeim hlutföllum, er þar greinir. Gert er ráð fyrir, að tekjuaukn-
ingin samkvæmt frumvarpinu renni öll til Fiskveiðasjóðs.

Hér á eftir er gerð nánari skilgreining á breytingum og samræmingu á útflutn-
ingsgjaldinu samkvæmt frumvarpinu.

Útflutningsgjald samkvæmt gildandi lögum nemur alls 1.9% af heildarverðmæti
útfluttra sjávarafurða, en eins og áður greinir er gjaldið nokkuð misjafnt á hinum
ýmsu afurðum. Með frumvarpi því, sem hér um ræðir, er lagt til, að gjaldið verði
hækkað i 2~ %, og verði jafnhátt af öllum afurðum. Jafnframt er lagt til að tekjum
þeim, sem til falla af útflutningsgjaldinu, verði skipt á milli hinna fjögurra stofnana,
sem þeirra njóta, á nokkuð annan hátt en nú er, og gefur eftirfarandi tafla nokkra
hugmynd um það.

1. Fiskveiðasjóður .
2. Rannsóknarstofnun sjávarútvegsins .
3. Landssamband ísl. útvegsmanna .
4. Fiskimálasjóður .-----------------

63.3
6.6
6.6
23.5

Tillaga
%
74
4
4
18

Núverandi skipting
%

100.0 100



Næsta tafla sýnir, hvaða áhrif þessi breyting hlutfalla mundi hafa á framlög til
ofannefndra fjögurra stofnana miðað við áætlaðar peningatekjur af útflutnings-
gjaldi af verðmæti útfluttra sjávarafurða fyrir árið 1956. _ .. Miðað er við gjöld
samkvæmt þeim lögum, sem nú gilda, og við 2% % útflutningsgjald:

1. Fiskveiðasjóður .
2. Rannsóknarstofnun sjávarútvegsins .
3. Landssamband ísl. útvegsmanna .
4. Fiskimálasjóður .

Núgildandi lög: 1.9%
% þús. kr.
63.3 11316
6.6 1182
6.6 1182
23.5 4200

Tillaga: 21.4 %
% þús. kr.
74 15741
4 851
4 851
18 3829

100.0 17 880 100 21 272

Eins og tölurnar bera með sér mundi hagur Fiskveiðasjóðs vænkast verulega,
ef breytingar þessar næðu fram að ganga, án þess að mikil breyting til hins verra
ætti sér stað á framlögum til hinna aðilanna, og stafar það af nokkru hærri heildar-
tekjum samkvæmt tillögunni.

Eins og áður getur rennur Vs% útflutningsgjaldsins til greiðslu stofnkostnaðar
byggingar til fiskiðnaðarrannsókna og fiskifræðirannsókna. Þetta gjald er tima-
bundið og gildir til ársloka n. k. samkvæmt lögum nr. 92/1953.
í byggingu þessari er ætlað að sameinaðar verði allar rannsóknir í þágu sjávar-

útvegsins. Þegar hefur verið reistur nokkur hluti byggingarinnar og tekinn í notkun,
og nauðsynlegt er að framkvæmdum verði haldið áfram, en til þess er óhjákvæmilegt,
að tekjur, sem ætlaðar hafa verið .til byggingarinnar fram að þessu, renni til hennar
áfram. Frumvarpið gerir ráð fyrir að til rannsóknarstofnunar þessarar renni 4%
af útflutningsgjaldinu og er það ekki tímabundið. Þegar byggingu hússins er lokið,
skal gjaldinu varið til kaupa á rannsóknartækjum svo og til viðhalds byggingunni
og tækjum stofnunarinnar.

Lagt er til i 5. gr. frumvarpsins, að 7. gr. laganna falli niður, þar sem talið er, að
hún hafi enga raunhæfa þýðingu lengur.


