
Frumvarp til laga 
um 

breyting á I. gr. laga um vitagjald frá II. júli 1911. 

(Lagt fyrir alþingi 1913).

L gr.
Auk herskipa eru undanþegin vitagjaldsgreiðslu skemtiferðaskip, og skip 

sem leita hafnar í neyð, annaðhvort til þess að fá bættar sjóskemdir, eða til þess 
að flýja sjávarháska, og ckki taka neinar vðrur frá landi nje úr öðrum skipum, 
nje skila af sjer neinum vörum, hvorki i land nje í önnur skip.

2. gr.
Lög þessi öðlasl gildi þegar i stað.

Ástæður fyrir 1 agafrumvarpi þessu.

Þegar hin nýju lög um vitagjald frá 11. júlí 1911. voru kominn út, sneri 
hið breska stóifjelag, National Sea Fisheries Protection Association í London sjer 
til stjórnardeildar þeirra á Bretlandi, sem um siglingarmál og fiskiveiðar hefur að 
fjalla Board of Trade, með kvörtun yfir lögunum, sjerstaklega þvi, að ekki væri 
gjörð nein undanþága fyrir skip, er leila hafnar í neyð; en það sje mjög titt, að 
fiskiskip er stunda veiðar hjer við land þurfi að leita sjer hjer hafnarskýlis i við- 
lögum, aðeins til þess að fiýja opinn háska. Bar fjelagið fram ósk um, að 
ráðstatanir yrðu gjörðar til, að ákvæði væri tekið upp í lögin um að skipin þyrftu 
eigi að greiða vitagjald, þegar svo ber undir og er það i samræmi við vitagjalds- 
reglur þær, er i Bretlandi gilda.

Breska stjórnin sneri sjer sjer þá til utanrikisráðaneytis Danaveldis með 
málaleitun i þessa átt, og óskaði þess jafnframt, að almennur samningur væri 
gerður samkvæml heimild þeirri, er vitagjaldslögin veita, um niðurfærslu á vita- 
gjaldinu fyrir bresk fiskiskip.



í brjefaskriftum, sem um þetta mál urðu milli utanríkisráðaneytisins og 
stjórnarráðs íslands, var því synjað af íslands hálfu, að gjöra tilslakanir um 
vitagjald alment, nema aðrar tilslakanir kæmu móti af Bretlands hálfu, er síðar 
er komið i Ijós, að ekki fást. Hinsvegar Ijet þáverandi ráðherra í Ijósi, í bijefi 
dags. 13. Apríl 1912, að stjórnarráð íslands mundi geta lagt það til á næsta reglu- 
legu alþingi, að vitagjaldslögunum væri breytt þannig, að skemtiskip og skip, sem 
leita hafnar i neyð, Væri undanþegin gjaldinu.

Til þess að fullnægja þessum ádrætti, er þetta frumv. fram borið.
Ástæðan fyrir undanþágu að þvi er skemtiskip snertir er sú, að stjórnarráð- 

inu hefir verið tjáð, að ferðamannaskip þau, sem komið hafa hjer til lands um há- 
sumarið að undanförnu, sem eru mjög stór að tonnatali, og koma ekki í neinum 
öðrum erindum en þeim, að gefa mönnum, er ferðast vilja sjer til skemtunar, 
kost á því að sjá ísland og koma hjer við, muni hætta að koma hingað, ef 
heimtað verði af þeim gjald þetta, er numið getur yfir 2000 kr. fyrir hvert skip 
Með þvi að landsmenn hafa töluverðan viðskiftahagnað á ýmsan hátt af komu 
skipanna, og það einnig óbeinlinis getur verið landinu til hagsmuna, að greiða 
heldur fyrir, en hefta ferðmannastraum hingað, en hinsvegar lítil hagnaðarvon 
fyrir landið af vitagjaldi af þessum skipum, ef viðkomur þeirra leggjast niður að 
öllu eða^ miklu leyti, þá hefir þótt rjett að láta þau vera laus við gjaldskylduna. 
Með því að skip þessi eru ekki skemtiskip (lystiskip, Yacht) í sjálfu sjer, heldur 
flutningaskip, sem leigð eru sjerstaklega til skemtiferða, hefir þótt rjettara að viðhafa 
orðið skemtiferðaskip, sem getur gengið yfir bæði þessi ferðamannaskip og eiginleg 
skemtiskip einstakra manna (Yachts).

Til þess að koma i veg fyrir það, að gjaldfrelsið fyrir skip, sem leita 
hafnar i neyð verði of víðtækt í framkvæmd, hefir verið álitið nauðsynlegt, að 
setja i lagagreinina og skýringu á þvi, hvað við er átt. Ef skip ættu að vera 
gjaldfrjáls fyrir það, þó að þau tjáist hafa neyðst til að leita hafnar til þess að 
afla sjer kolaforða eða vista, þá er hætt við, að helst til mörg skipin slyppi við 
gjaldið, án þess að hin sanna ástæða fyrir undantekningarákvæðinu væri fyrir 
hendi, eigi er heldur nægilegt, að miða við það, hvort skipin hafa viðskipti við 
land, flytja vörur í land eða frá landi, þvi það er mjög títt að útlend fiskiskip 
taka bæði kolaforða sinn og vistaforða úr öðrum skipum, og koma í höfn í því 
skyni aðeins. En í slikum tilfellum virðist engin ástæða til þess, að veita sjer- 
stakar ívilnanir vegna neyðar. Það er þvi strax tekið fram, að skip sem leita 
hafnar til að flýja sjávarháska, sjeu þvi aðeins laus við gjaldið, að þau taki ekki 
neinar vörur úr öðrum skipum nje láti vörur yflr í önnur skip. Hitt er sjálfsagt, 
að skip sem kemur til þess, að fá viðgjörð á sjóskemdum, telst eigi hafa flutt 
vörur, þótt það leggi til efni, eða tæki til viðgjörðarinnar.


