
194. Frumvarp

til laga utn innheim tu gjalda af erlendum fiskiskipum.

Frá Qárhagsnefnd.

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að greiða lögreglustjórum kostnað við inn- 

heimtu gjalda þeirra af erlendum fiskiskipum, sem ákveðin eru í 54. gr. laga 
nr. 27, frá 27. jún í 1921, um aukatekjur rikissjóðs. Greiðsluna má ákveða fyrir 
hvert lögsagnarumdæmi út af fyrir sig og miða við tiltekinn hundraðshluta 
af upphæð gjaldanna, þó aldrei hærri en 25% af öllum slíkum gjöldum í u m -



dæminu. Greiðsluna mega lögreglustjórar telja til frádráttar fiskiskipagjöldun- 
um  á aukatekjureikningi sinum.

E r hreppstjóri eða um boðsm aður sýslum anns innheim tir gjöldin, skal 
greiðslan fyrir innheim tukostnað renna óskert til hans.

2. gr.
Siðasta málsgrein 4. gr. laga nr. 33, 19. jún i 1922, um rjett til fiski- 

veiða í landhelgi, er úr gildi num in.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

í 54. gr. laga nr. 27, frá 27. júní 1921, um aukatekjur ríkissjóðs, er 
m. a. svo ákveðið, að dönsk fiskiskip skuli greiða i rikissjóð 1 kr. af smálest 
hverri, og önnur erlend fiskiskip 50 au. af smálest í fyrsta sinn á hverju ári, 
sem skjöl þeirra eru skoðuð af valdsmanni hjer á landi.

Eftir að lög nr. 33, frá 19. jún í 1922, um  rjett til fiskiveiða í landhelgi, 
gengu i gildi, hefir það þótt orka nokkuð tvímælis, hvort sú breyting hafi 
verið gerð á með niðurlagsákvæði 4. gr. laganna, að alt þetta gjald skyldi renna 
til innheim tum anna. Ekki þykir ástæða til þess, að leggja nokkurn dóm á 
þann ágreining hjer, en hinsvegar verður að telja það óviðunandi, að alt þetta 
gjald renni til innheim tum anna. Með þvi er stofnað til hins mesta misrjettis 
milli lögreglustjóranna, þar eð sum ir þeirra njóta engra hagsmuna af gjaldinu, 
en sum ir þeirra miklu meiri en nokkru hófi gegnir, og þá einkum þeir sum ir 
hverjir, er ríflegastar hafa tekjurnar og tiltölulega minst hafa fyrir því að inn- 
heimta gjaldið.

Víða hagar aftur á móti svo til, að gjöld þessi nást ekki, nema gerð 
sje ferð út i skipið til þess, og fylgir þvi talsverður kostnaður, sem nú orðið 
fæst ekki að fullu endurgoldinn með áritunargjaldinu samkvæm t lögunum frá 
1894 um aukatekjur sýslumanna og tollgæslugjaldinu.

Þykir því nauðsyn á að setja ný lög um þetta, bæði til þess, að ekki 
geti lengur orkað tvimælis, hvernig fara skuli með gjöldin, og jafnframt til 
þess að koma i veg fyrir misrjetti, hvernig sem gildandi lög eru skilin. — 
Þótt ekki sje ætlast til, að skrifstofuQe lögreglustjóranna sje skorið svo mjög 
við neglur, að þeir sjeu ekki skaðlausir af, verður það þó ekki talið svo ríf- 
lega af mörkum látið, að ekki sje gild ástæða til þess að greiða þeim auka- 
þóknun fyrir innheimtu skipagjaldanna. Þykir því rjett að gefa stjórninni 
heimild til þess að verja nokkru af gjaldinu til innheimtukostnaðar, sem alt 
af hlýtur að verða talsvert mismunandi eftir staðháttum. E r ætlast til, að stjórn- 
in taki fult tillit til þessa við ákvörðun innheimtugjaldsins.


