
Nd. 231. Frumvarp til laga [126. mál]
um breyting á lögum nr. 14 15. marz 1965, um launaskatt.

Flm.: Björn Pálsson, Jón Skaftason.

I 1.gr.
1. málsgr. 1. gr. laganna orðist svo:
Leggja skal á launagreiðendur almennan launaskatt að fjárhæð 1% af greidd-

um vinnulaunum og hvers konar atvinnutekjum, öðrum en tekjum af landbúnaði,
tekjum sjómanna á fiskiskipum, sem eru minni en 150 lestir, og launum, sem greidd
eru af fiskvinnslustöðvum vegna verkunar fisks, svo sem ákveðið er í lögum þessum.

2. gr.
Við 2. gr. laganna bætist:
Enn fremur laun sjómanna á fiskiskipum, sem eru minni en 150 lestir, og

laun, sem greidd eru af fiskvinnslustöðvum vegna vinnu við verkun fisks.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Árið 1966 greiddi ríkið til fiskvinnslustöðva ca. 80 millj. kr., sem talið var

hagræðingarfé. Fjárupphæð þessari var skipt milli fiskvinnslustöðvanna í hlut-
falli við það magn, sem unnið var af fiski. Fengu þær stöðvar því mest greitt,
sem minnsta höfðu þörfina. Vitað var, að þetta fé var greitt til þess, að fisk-
vinnslustöðvarnar gætu greitt hærra fiskverð og mætt hækkandi vinnslukostnaði.
Orðið hagræðing var skýla, sem brugðið var yfir þá staðreynd, að ríkið var farið
að greiða vissan aurafjölda á hvert fiskkíló, sem aflað var. Í umræðum um þessa
fjárveitingu létum við þess getið, að erfitt mundi að stöðva auknar kröfur um
framlög úr ríkissjóði til hækkunar á fiskverði á komandi árum, fyrst inn á slíka
leið væri farið. Þetta hefur rætzt. Hagræðingarfjárveitingin var fram lengd 1967.
Ríkisstjórnin hefur auk þess lofað að greiða 8% uppbót á fiskverðið til viðbótar
úr ríkissjóði, og frystihúsin fara fram á, að okkur skilst, 1-2 hundruð millj. kr.
rekstrarstyrk að auki, ef þau eigi að starfa áfram. Framlög úr ríkissjóði til stuðn-
ings miklum hluta útflutningsframleiðslunnar þýða, að gengið er rangt skráð.
Röng gengisskráning veldur því, að efnahagslíf viðkomandi þjóðar verður óheiIbrigt.

Við álitum, að flestir, sem atvinnurekstur hafa rekið undanfarin ár, hafi
gert sér ljóst, að þannig mundi þetta enda. Einföld lög um verðstöðvun nú eru
brosleg og þýðingarlítil. Það er of seint að byrgja brunninn, þegar barnið er dottið
ofan í hann. Auknar álögur ríkisvaldsins á útvegi nn og vaxandi kröfur þeirra, sem
við hann vinna á einn eða annan hátt, hafa valdið minnkandi kaupmætti hverrar
krónu. Þetta gat gengið, meðan verðlag á útflutningsafurðum hækkaði ár frá ári.
Þegar verðhækkanir stöðvuðust eða verðlag lækkaði á fiskafurðum, hlutum við að
lenda í blindgötu. Úr þeirri ófæru eru aðeins tvær leiðir til. Hin fyrri er að auka
kaupmátt krónunnar með því að afnema álögur á fiskútveginn og lækka rekstrar-
kostnaðinn með öllum tiltækum ráðum. Hin leiðin er, að ríkið greiði rekstrar-
hallann. Fé til þess mundi verða fengið með álögum á almenning í einhverri mynd.
En hækkaðir skattar minnka kaupmátt hverrar krónu, og ýmsir mundu fá stórar
fjárhæðir greiddar, sem ekki þyrftu þess með. Endirinn yrði sá sami og árið 1950
og 1960. Það væri búið við rangt gengi um árabil. Svo mundi gengisskráningunni
verða breytt og kr ónan lækkuð. Við erum í engum vafa um, að fyrri leiðin sé betri,
og er því ástæða til að taka til athugunar, hvort sú leið er fær.



Hvað getur ríkisvaldið gert til að bæta hag útvegsins án beinna fjárframlaga?
1. Árið 1960 voru vextir af stofnlánum til sjávarútvegsins hækkaðir um 2% %
og vextir af lausaskuldum eru ca. 2% % hærri nú en þeir voru 1959. Bátur með
veiðarfærum, sem kostar 10 millj. kr., þarf því að greiða 250 þús. kr. meira í
vexti nú á ári. Til viðbótar þessari ráðstöfun eru dráttarvextir nú 12'% (voru
6% áður). Þetta ákvæði er fundið upp af efnahagssérfræðingum okkar til að
auka kjark og getu þeirra, sem erfiðasta hafa aðstöðu.

2. Launaskattur var lagður á atvinnurekendur samkvæmt hinu fræga [únísam-
komulagi, 1% af vinnulaunum. Þetta jafngildir 0.85% af aflaverðmæti báta,
þegar tekið er með það, sem fiskvinnslustöðvar, vélsmiðjur og veiðarfæra-
gerðir greiða. Aukin útgjöld þeirra stofnana koma á hráefnið. Þessi skattur
hækkar útgjöld báts, sem aflar fyrir 8 millj. kr. á ári, allt að 70 þús. kr. Fé
þetta er lánað í húsbyggingar, en eðlilegra væri, að bankakerfið annaðist slíkt,
frekar en efnalega ósjálfstæð útgerðarfyrirtæki.

3. 1% orlofshækkun 1965 veldur svipaðri útgjaldaaukningu og launaskattur. Engar
kröfur höfðu komið fram frá sjómannafélögum okkur vitanlega um hækkað
orlof. Sumir skipstjórar fá sennilega allt að 100 þús. kr. í orlofsfé í ár og
aðrir yfirmenn hlutfallslega. Vit væri í því að breyta orlofslögunum þannig,
að orlof væri greitt af meðallaunum, en ekkert af því, sem fram yfir er. Það
mundi lækka útgjöld við meðalbát um allt að 80 þús. kr. á ári án þess að
skerða kjör þeirra, sem lægri hafa launin.

4. Aðstöðugjöld á fyrirtæki eru lögð á útgjöldin. Í vissum tilfellum eru töpin
því skattlögð. Útvegsbóndi sagði, að hann hefði tapað 4 milljónum á heildar-
rekstri á einu ári, en orðið að greiða hátt í milljón kr. í aðstöðugjald. Allir
hljóta að sjá, að töp eru ótraustur og ósanngjarn skattstofn hjá atvinnufyrir-
tækjum. Hins vegar er eðlilegt, að lagt sé á tekjur og eignir fyrirtækja og
eftir því sé litið, að rétt sé talið fram.

5. Bæjarfélög og atvinnurekendur verða að greiða ákveðið gjald í atvinnuleysis-
tryggingasjóð. Sjóður þessi nálgast nú 1 milljarð og vex sennilega um allt að
200 millj. kr. í ár. Vextirnir ættu því að vera nægilegur tekjustofn fyrir sjóð-
inn. Stjórnin hefur engar tilraunir gert til að afnema þetta gjald, annaðhvort
af misskilinni kjósendahræðslu eða af því að þægilegt er að ráðskast með
þetta fé.

6. Útvegsmenn greiða árlega stórfé til vélsmiðja og fyrir uppsetningu á nótum
og netum. Vinnulaun hafa farið hækkandi og eru nú 100-200 kr. á klukku-
stund. Ekki er ólíklegt, að ríkisstjórnin gæti hlut azt til um einhverja lækkun
á þessum liðum gegn því, að viðkomandi aðilar fengju hagkvæm lán fyrir
hluta af húsum og vélum eða þeir væru undanþegnir einhverjum álögum,
sem þeir verða að greiða nú. Slíkt gæti einnig haft í för með sér meiri vinnu-
hagræðingu.

7. Innflutningsgjöld af veiðarfærum eru 4%, en af varahlutum miklu hærri. Við
drögum í efa, að milliliðakostnaður af veiðarfærum sé óeðlilega hár, því að sam-
keppni er mikil. Afnám innflutningsgjalda á veiðarfærum til fiskveiða og
varahlutum til fiskiskipa mundi spara útvegsmönnum nokkurt fé, misjafnlega
mikið, en öllum nokkuð. Innlendum veiðarfæragerðum mætti bæta slíkt upp
með Því að greiða þeim ákveðið prósentugjald af því vöruverðmæti, sem þær
framleiddu og seldu á samkeppnishæfu verði. Í stað þess hefur ríkisstjórnin
bætt einum böggli á Skjónu, sett innflutningshöft á netateina, svo að Hamp-
iðjan geti selt framleiðslu sína fyrir hærra verð. Það mun auka veiðarfæra-
kostnað meðalbáts um 20-30 þús. kr. á ári og hindra heilbrigða samkeppni
um gæði vörunnar.

8. Forráðamenn frystihúsa kvarta um vöntun á hráefni. Fleiri og fleiri útvegs-
menn reyna að verka fiskinn sjálfir með því að salta aflann og herða. Vafalaust
er þetta rétt og ástæðan augljós þeim, sem til þekkja. Hún er sú, að ekki hefur



verið hægt að gera báta út til fiskveiða með sæmilegum árangri án þess að
hafa hagnað af fiskverkun. Ástæðan er margþættur og sívaxandi kostnaður
við útgerðina, sem ríkisstjórnin hefur því miður átt sinn þátt í. útvegsmenn
hafa þvi verið neyddir til að verka fisk úr eigin bátum, ef þess hefur verið
nokkur kostur. Hjá slíkum mönnum hefur reksturinn borið sig bezt, og til
þeirra heyrist minnst nú. Við þetta bætist, að útvegsmenn fá enga tryggingu
fyrir skilvísri greiðslu, þegar þeir selja fiskvinnslustöðvum aflann. Bankar
taka veð í afla, og ríkið fær stimpilgjöld, en útvegsmaðurinn enga tryggingu.
Eðlilegt er því, að illa stæðum fiskvinnslustöðvum gangi illa að fá hráefni.
Af ofangreindri ástæðu ber nauðsyn til að reyna að lækka rekstrarkostnað
fiskibáta þannig, að rekstur þeirra beri sig, án þess að hagnaður verði af
fiskverkun.

9. Ævintýrinu er lokið í bili. Vissir hestar í lestinni eru lagztir, vegna þess að
búið er að bæta á þá svo mörgum og þungum pinklum. Lestamennirnir hafa
um tvennt að velja: að taka eitthvað af pinklunum af eða lyfta undir baggana.
Það þótti eigi hyggnir lestamenn, sem höfðu baggana of þunga. Við leggjum
til með þessu frumvarpi, að ósanngjarn pínkill sé tekinn af baki útvegsmanna
og fiskvinnslustöðva. Við miðum við 150 lesta stærð skipa, því að það eru
einkum þau skip, sem afla holf'isks, og stærri skipin hafa betri aðstöðu til
síldveiða. Bregðist síldveiðin, breytist að sjálfsögðu sá aðstöðumunur.
Við höfum bent á nokkur atriði, sem geta orðið til mikilla hagsbóta fyrir út-

vegsmenn, ef framkvæmd væru, mundu sennilega spara meðalbát 4--6 hundruð
þúsund krónur á ári. Það gæti valdið því, að engin bein framlög þyrfti úr rikis-
sjóði til bátaútvegsins. Betra er að stíga tvö skref til baka, en sökkva dýpra.


