
Ed. 263. Frumvarp til laga [123. mál]
um útflutningsgjald af sjávarafurðum.

(Eftir 2. umr. í Ed., 24. febr.)

1. gr.
Greiða skal útflutningsgjald af íslenzkum sjávarafurðum, sem fluttar eru til

útlanda, eins og nánar er kveðið á um í lögum þessum.
Til islenzkra afurða telst afli, sem skip, skrásett hér á landi veiða, þótt hann

sé veiddur utan landhelgi og eigi verkaður i landi.

2. gr.
Útflutningsgjald af sjávarafurðum samkvæmt lögum þessum greiðist sem hér

segir:
1. Kr. 530.00 á hvert útflutt tonn greiðist af freðfiskflökum, skreið, hertum þorsk-
hausum, verkuðum og óverkuðum saltfiski, saltfiskflökum, saltbitum, frystum
hrognum, frystum humar og frystum rækjum.

Nemi gjald samkvæmt þessum tölulið meiru en svarar 4.2% af fob-verði
útfluttrar sjávarvöru, er heimilt að fella niður þann hluta gjaldsins, sem er
umfram þetta mark.

2. 4.2% gjald af fob-verði greiðist af heilfrystum fiski, frystum fiskúrgangi, sölt-
uðum þunnildum og söltuðum hrognum.

3. 6% gjald af fob-verði greiðist af ísvörðum fiski, fiskmjöli, þorskalýsi, karfa-
mjöli, karfalýsi, heilfrystri síld, frystum síldarflökum, saltsíld, loðnumjöli,
loðnulýsi, hvallýsi, hvalmjöli, frystu hvalkjöti og öðrum þeim sjávarafurð-
um, sem ekki eru sérstaklega taldar í þessari grein.

4. 8.0% gjald af fob-verði greiðist af sildarlýsi, sildarmjöli og síldarsoð-
kjarna.

5. Útflutningsgjald greiðist ekki af niðursoðnum eða niðurlögðum sjávarafurð-
um og ekki heldur af vörum frá selveiðum. Niðurlagðar vörur skulu i þessu
sambandi teljast vörur, sem lagðar eru niður tilbúnar til neyzlu og hafa inni-
hald 10 kg nettó eða minna. ÞÓ skulu vörur taldar niðurlagðar, sem lagðar
eru fullverkaðar niður í stærri ílát, ef útflytjandi sannar, að hráefnisverð hinn-
ar útfluttu vöru er minna en lú hluti útflutningsverðsins.



3. gr.
Ríkissjóður annast innheimtu útflutningsgjalds skv. 2. gr., og skiptast tekjur

af þvi sem hér segir frá og með 1. marz 1966:
1. Til greiðslu á vátryggingariðgjöldum fiskiskipa skv. reglum, sem sjávar-
útvegsmálaráðherra setur .

2. Til Fiskveiðasjóðs íslands .
3. Til Fiskimálasjóðs .
4. Til rannsóknastofnana sjávarútvegsins .
5. Til byggingar haf- og fiskirannsóknaskips .
6. Til Landssambands isl. útvegsmanna .

73.4 %
17.2 %
5.9 %
1.17%
1.53%
0.8 %

4. gr.
Gjald skv. 2.-4. tl. 2.gr. skal miða við söluverð afurðanna með umbúðum, fluttra

um borð i skip í þeirri höfn, er þær fyrst fara frá. Ef afurðir eru seldar cif eða
með enn öðrum skilmálum, skal reikna söluverð til fob-verðs eftir reglum, sem við-
skiptaráðuneytið setur.
Séu afurðir sendar úr landi óseldar, skal gjaldstofn útflutningsgjalds skv. 2.-4.

tl. 2. gr. ákveðinn skv. lágmarksútflutningsverði eins og það er tilgreint i útflutn-
ingsleyfi fyrir þeirri vöru.

Gjald skv. 1. tl. 2. gr. miðast við nettóþunga hinnar seldu vöru, enda ber
útflytjanda að geta hans í útflutningsskjölum.

5. gr.
Útflutningsgjald fellur í gjalddaga um leið og skip er afgreitt úr höfn eða áður

en lagt er af stað til útlanda, ef engrar afgreiðslu er beiðzt. Gjaldið greiðist lögreglu-
stjóra eða innheimtumanni ríkissjóðs þar, sem varan er tekin, eða ef hún er eigi
flutt úr landi, þá þar, sem skipið leggur frá landi.

6. gr.
Hver, sem sendir vörur þær til útlanda, sem ræðir um i lögum þessum, er skyld-

ur til að fá hlutaðeigandi lögreglustjóra eða innheimtumanni ríkissjóðs i hendur
samrit eða staðfest eftirrit af farmskírteinum eða öðrum hleðsluskírteinum, út-
flutningsskýrslu, vörureikningi og matsvottorði, ef með þarf, svo og útflutnings-
leyfi, er út hafa verið gefin um farminn, og skal það gert áður en skip er afgreitt
eða leggur frá landi. Ef engin hleðsluskjöl hafa verið gefin út, kemur i þeirra
stað yfirlýsing sendanda um vörumagnið gefin að viðlögðum drengskap.
Ákvæði þessarar greinar um sendanda eiga einnig við um skipstjóra, ef send-

andi er fjarverandi eða gætir eigi skyldu sinnar, og hið sama er um afgreiðslumenn
skipa.
Gjaldið skal talið eftir skilríkjum þeim, er um getur i þessari grein.

7. gr.
Skip og farmur er að veði fyrir útflutningsgjöldum.

8. gr.
Lögreglustjóri, tollstjóri eða aðrir innheimtumenn ríkissjóðs skulu gera reikn-

ingsskil fyrir útflutningsgjöldum skv. lögum þessum, eftir þvi sem fjármálaráðu-
neytið og reglur um opinber reikningsskil mæla fyrir.

9. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, nema þyngri refsing liggi við eftir

öðrum lögum. Auk þess skal sendandi, skipstjóri eða afgreiðslumaður, sem verður



sannur að sök um að hafa skýrt rangt frá farmi, greiða þrefalt það útflutnings-
gjald, sem reynt var að draga undan.

Sektir allar renna í ríkissjóð.
Ef lögreglustjóri eða innheimtumaður ríkissjóðs hefur grun um, að skilríki þau,

er um getur í 6. gr., séu röng, skal hann rannsaka farm skipsins, áður en það er
afgreitt eða það lætur frá landi, eða á annan hátt útvega þær skýrslur, sem með þarf
i þessu efni. Kostnaðinn, sem af þessu leiðir, skal skipstjóri greiða, ef skilríkin
reynast röng, en ella ríkissjóður.

10. gr.
Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála.

11. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að innheimta gjald til Aflatryggingasjóðs sjávarút-

vegsins samkvæmt 9. gr. laga nr. 77 28. apríl 1962 og gjald til Ferskfiskeftirlits sam-
kvæmt 7. gr. laga nr. 42 9. júní 1960, af vörum, sem taldar eru í 1. tölulið 2. gr. þess-
ara laga, sem magngjald.

12. gr.
Ráðherrra er heimilt að setja með reglugerð frekari fyrirmæli um fram-

kvæmd þessara laga.
13. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. marz 1966. Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 66 25.
júní 1957, um útflutningsgjald af sjávarafurðum, og lög nr. 1 31. jan. 1964, um ráð-
stafanir vegna sjávarútvegsins o. fl.

Ákvæði til bráðabirgða.
Útflutningsgjald af síldar lýsi, síldarmjöli og sildarsoðkjarna af framleiðslu árs-
ins 1965 skal til 30. júní 1966 vera 6% af fob-verði afurða.


