
Ed. 274. Heíndarálit

um frv. til laga um viðauka og breytingu á lögum  4. nóv. 1881, um útflutnings- 
gjald af fiski, lýsi o. fl.

Frá fjárhagsnefnd.

Fjárhagsnefnd hefir haft þetta mál til m eðferðar, en hefir ekki orðið  
á eitt sátt.

Meiri hluti nefndarinnar leggur til, að frv. verði sam þykt m eð nokkrum  
breytingum, sem hjer skal gerð grein fyrir.

í frv. er gert ráð fyrir, að síldartollurinn hækki um 50 aura á hverri 
tunnu til 1. jan. 1920. En auk þess liggur fyrir þinginu annað frum varp, sem fer 
fram á að hækka þennan toll upp í 4 kr. á tunnuna frá 1. jan  1920.

Meiri hluti nefndarinnar lítur nú svo á, að eðlilegra og sanngjarnara sje 
að hækka sildartollinn fyrir þetta yfirstandandi ár meira en frv. gerir ráð fyrir,
og það af þeirri ástæðu, að telja má nokkurn veginn víst, að síldveiði verði með
mesta móti þetta ár og gott verð á sildinni.

Hins vegar er o f langt farið að leggja 4 kr. toll á síldina á næstu árum,
þar sem ófyrirsjáanlegt er, hvernig síldveiði þá hepnast, og ef svo fer, að hún
bregst að meiru eða minnu leyti, getur svo hár tollur orð ið  til mikils hnekkis
fyrir þennan útveg. Pess vegna er lagt til, að síldartollurinn verði ekki hærri en
3 krónur af hverri tunnu frá 1. jan. 1920.

Þá leggur nefndin til, að 15. liður frv. falli burt. Nefndin telur ekki rjett
að leggja tiltölulega m ikið hærri toll á ísvarinn fisk en annan fisk, er flyst frá 
landinu. Hins vegar þykir nefndinni eðlilegast, að sá fiskur falli undir 2. lið frv. 
og tollur af honum  verði ákveðinn 20 aurar af hverjum  50 kg.

Meiri hluti nefndarinnar leggur því til, að frv. verði sam þykt m eð þessum

BREYTIN G U M :

V ið 1. gr. 1. 2. liður gr. orðist sv o :
A f fiski, sem flyst út hálfhertur, saltaður, nýr eða ísvarinn, 

a f hverjum 50 kg. 20 aurar.
2. 5. liður gr. orðist svo :

Af síldartunnu (10 8 — 120 pt.), í hverjum  um búðum , sem 
hún flyst, 2 krónur. Gjald þetta hækkar upp í 3 krónur 1. apríl 1920.

3. 15. liður gr. falli burt.

Alþingi, 5. ág. 1919.

H. Steinsson, 
ritari.

Guðm . Ólafsson, 
fundaskrifari.



Jeg hefi eigi o ið ið  sam m ála m eðnefndarm önnum  mínum um sildargjaldið, 
og skal hjer gerð nokkur grein fyrir því:

Úlflatningsgjald á framleiðslu nauðsynja er viðrini, sem fer i bág við 
grundvallarreglur sæmilegrar skattalöggjafar. Þetta hefir hingað til verið viður- 
kent á þingi, og útflutningsgjald því samkvæmt ekki sett hærra en svo, að í 
fram kvæm d hefir það orðið  almeimur verslunarskattur, án þess að iþyngja fram - 
leiðendum  sjerstaklega, nema sjerstakar ástæður hafi verið fyrir hendi.

Með hinu gífurlega síldargjaldi, fyrst og fremst samkvæmt síldartolls-frv. 
svo heitna, og einnig með brtt. meiri hlutans, er þessari stefnu í fyrsta sinn al- 
gerlega afneitað hjer á þingi. En sjerstaklega brýtur þetta að fullu bág við þá 
stefnu hv. Ed., er svo bert kom  fram á aukaþinginu 1916 — 1917, að leggja fyrir 
engan mun slíkt gjald á síldarfram leiðslu hjerlendra manna, og skírskota jeg í 
þessu efni til umræðanna hjer í deild um frv. til laga urn útflutningsgjald af síld 
og rökstuddrar dagskrár, er afleiddi það frv.

Gjald þetta er líka svo hátt, að það nær engum sanni.
Sje gengið út frá þurftarveiði, má gera ráð fvrir að tunna síidar frá skipi 

kosti sem næst 16 kr., og verður þá skatturinn 2 5 %  samkv. frv. neðri deildar, 
en 121/*0/!) og 1 8 % %  samkv. tillögum meiri hl.

Siíkt skattarán nær engri átf, nema vís stórgróði væri í hendi, en öðru 
nær er að svo sje.

Útflutningshæf síldartunna stendur fram leiðanda nú í 6 0 —70 kr., en alls 
óvíst um söluverð hennar, og jafnvel ekkert líklegra en að á sumu af henni 
verði stóitjón fyrir útgerðirnar, fyrst og fremst þær íslensku, sem flestar standa 
mun ver að vígi en þær útlendu.

Síldveiðar eru frámunalega slopull atvinnuvegur, og því ótækur gjaldstofn 
verulegs fastaskatts. Þarf þvi til sanns ekki lengur að rekja en ársins 1917, er 
hjer varð svo óskaplegur veiðibrestur, að allir b iðu  slórtjón af veiðinni, enda 
síðan enginn skynbær m aður, þangað til nú, ym prað á slíkum skatti

Hins vegar rekur enginn nauður til að lögleiða slíkan ósóm a.
Að því sleptu, að m eð örlitlum undirbúningi af hendi stjórnarinnar var 

í lófa lagið að ná nægilegum tekjuauka í landssjóð, án þess tiltölulega að iþyngja 
neinum gjaldanda frá því, sem orðið  var, er óhætt að fullyrða, að skattaukar 
þessa þings, ef fer að sköpuðu, verða næsia tjaihagstímabil yfrið nógir til að 
standast öll útgjöld, þótt eigi sje sildarútveg iþyngt sjerstaklega.

Loks leggur það sig sjálft, að útflutningsgjald sje látið ganga jafnt yfir 
landbúnaðarafurðir og sjávarafurðir, enda hefi fyrir satt, að góðir og gegnir 
bændur vilji fyrir engan mun viðurkenna, að landbúnað beri að skoða skyldu- 
framfæring sjávarútvegsins.

Sam kvæm t ofangreindu ber jeg fram svo feldar

BR EYTIN G A R TILLÖ G U R :

V ið 1. gr.
1. V ið 5. lið. Síðari málsgr. falli niður.
2. Á eftir 14. tölul. bætist:

15. A f hverri tunnu kjöts (112 kg.) 60 aura.



16. A f hverjum 50 kg. af hvítri, þveginni vorull 100 aura.
17. A f hverjum 50 kg. af annari ull 50 aura.
18. A f hverjum 50 kg. af söltuðuni sauðargærnm 50 aura.
19. A f hverri lifandi sauðkind 20 aura.
20. A f hverju hrossi, sem er fullir 132 cm . á hæð, 5 kr.
21. A f öllum  minni hrossum  2 kr. af hverju.
22. A f hverjum  50 kg. af æðardún 10 kr.
23. A f hverju selskinni, söltuðu eða hertu, 10 aura.
24. A f hverju tófuskinni 50 aura.

Alþingi, 4. ágúst 1919.

Magnús Torfason , 
form .


