
Nd. «3 . Nefndarálit

um frv. til laga um viðauka og breytingu á lögum 4. nóv. 1881, um útflutnings- 

gjald af físki, lýsi o. fl.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin leggur einróma til, að frv. þetta nái fram að ganga með breyt- 

ingum þeim, sem hjer fara á eftir. Það virðist nokkurn veginn auðsætt, að eftir 
þeirri breytingu, sem orð ið  befír á gild i peninga siðan gildandi útflutningsgjalds- 

lög voru sett, geti hækkunin eigi verið m inni en nefndin leggur til, og ef g ja ld  
þetta er borið  saman v ið  lausafjárskattinn, sem befír því nær þrefaldast síðan 
1914, sjest, að bækkunin er m jög hófleg, enda verður að álíta, að hún sje alls 
eigi tilfínnanleg fy rir sjávarútveginn.

Nefndin heflr bætt inn i frv. útflutningsgjaldi a f físki, sem fluttur er út 
nýr í skipum, sem sjá lf hafa aflað bann, og er þetta gert vegna þess, að a f físki 
þessum beflr ekkert g ja ld  verið greitt í rík issjóð, bvork i útflutningsgjald nje 
stim pilgjald, en það virðist alls ekki sanngjarnt.

Samkvæmt þessu leggur nefndin til, að frv. þetta verð i samþ. með eftir- 
farandi breytingum, sem nánari grein verður gerð fy r ir  i framsögu.

B R E Y T IN G A R T IJ .L Ö G U R :

1. V ið  1. gr.
a. V ið 1. lið : í stað orðanna »20 aura« kom i:

25 aura.
b. V ið  5. lið : Aftan við  liðinn bætist ný setning, svo h ljóðandi:

Gjald þetta greiðist eigi lengur en tii 1. jan. 1920.



c. V ið 12. lið : í stað »60  aura« kom i:
100 aura.

d. V ið  13. lið : í stað »50 aura« kom i:
100 aura.

e. Síðasla málsgr. greinarinnar falli burt.
f. Aftan v ið  1. gr. kom i nýr liður, sem verður 15. liður, svo b ljóðandi:

Útgerðarmenn skipa, sem slunda fiskveiðar bjer v ið  land og flytja afla 

sinn til útlanda ósaltaðan og óhertan, greiða l°/e a f brúttó-söluverði afl- 
ans erlendis, og skal g ja ld  þetta greiðast h lutaðeigandi lögreglustjóra áður 

mánuður er Iiðinn frá brottför skips hjeðan. E r útgerðarmanni skylt að 
afhenda Iögreglustjóra, áður sá tím i er liðinn, sölureikning um aflann er-
lendis eða önnur gögn, er sanna söluverðið, en sjeu slík gögn eigi fy rir
bendi, kemur drengskapar-yfirlýsing útgerðarmanns eða skipstjóra i 

þeirra stað.
2. V ið  2. gr. Aftan við  greinina bætist:

að þvi leyti sem lög þessi mæla eigi öðruvisi fyrir.

A lþ ingi, 11. jú lí 1919.

Magnús Guðmundsson, 
form ., framsögum.

Pórarinn  Jónsson, 
fundaskrifari.
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