
Ed. 745. Frumvarp til laga
um dýrtíðarráðstafanir.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
Auk skatta þeirra, sein i (1. gr. laga nr. (i 19df), sbr. 1. gr. laga nr. 20 1942, og í 

lögum nr. 21 1942 getur, skal árið 194.4 leggja á tekjur ársins 1942 skatt, er ncfnist 
verðlækkunarskattur, samkvæmt eftirfarandi reglum:

Af skattskvldum tekjum kegri en 10000 kr. greiðist enginn verðlækkunarskattur.

10—- 11 þús. kr. greiðist 150 kr. af 10 þús. og 4 %
11 - 12 -------- — 190-------- 11 — — 5 —
12 _ 1 3 -------- 240 -------- 12 — — 6 —
13—_ 1 5 -------- __ 300 -------- 13 -------- 7 —
15-- 17 -------- 440 -------- 15 — - - 8 —
17 20 .  . 000 — - - 17 -------- 9 —



Af 20 -  25 þús. kr. greiðist 870 kr. af 20 þiis. og 10 af afg.
— 25— 30------------- — 1370 — — 25 -----------  13------------
— 30—100 — — — 2020 ------  30   18--------
— 100—125----------  — 14620 ------  100  l þ --------
— 125—150------------- — 18370 ------  125   10--------
— 150—200 -----------------— 20870 — — 150 ----------  5 -------- —
— 200 þús. og yfir — 23350 — — 200 -— — 0 -------  —

2. gr.
Tek jum þeim, sem aflað er samkv. 1. gr„ skal varið til að standast kostnað þann, 

er ríkissjóður kann að hafa af framkvæmd 4. og 5. gr. laganna. Enn fremur skal verja 
3 milliónuin króna af tekjunuin til þess að efla alþýðutryggingar. Upphæðin greiðist 
til Trvggingarstofnunar ríkisins, og skal setja nánari ákvæði uin notkun fjárins um 
Ieið og endurskoftun fer frain á löguni um alþýðutryggingar.

3. gr.
Um álagningu, gjalddaga, lögtaksrétt, viðurlög og innheimtu verðlækkunar- 

skatts fer að löguin um eignar- og tekjuskatt (shr. lög nr. 20 20. maí 1942, 14. gr. a.).

4. gr.
Skipa skal sex inanna nefnd, er finni grundvöll fyrir vísitölu framleiðslukostn- 

aðar landbúnaðarafurða, er fara skal eftir við ákvörðun verðs landbúnaðarvara, og 
hlutfall milli verðlags landbúnaðarvara og kaupgjalds stéttarfélaga, er miðist við 
það, að heildartekjur þeirra, er vinna að landbúnaði, verði í sem nánustu samræmi 
við tekjur annarra vinnandi slétta. Skal í því sambandi tekið tillit til þess verðs, sem 
fæst fyrir útfluttar landbúnaðarafurðir.

Nefndin skal skipuð hagstofustjóra, og sé hann forinaður nefndarinnar, forstöðu- 
manni búreikningaskrifstofu ríkisins, tveim mönnum eftir tilnefningu Búnaðarfélags 
íslands, einum manni eftir tilnefningu Alþýðusambands íslands og einum manni til- 
nefndum af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæjarfélaga.

Nú verður nefndin sammála 11111 vísitölu framleiðslukostnaðar landbiinaðarafurða 
og hlutfall milli verðlags á landbiinaðarafurðuin og kaupgjalds stéttarfélaga, og skal 
þá verð á landbúnaðarvörum ákveðið í samræmi þar við, meðan núverandi ófriðar- 
ástand helzt. Þó er ríkisstjórninni heimilt að ákveða lægra verð á einstökum vöru- 
tegundum gegn framlagi úr ríkissjóði.

Nefndin skal ljúka störfum og skila áliti til rikisstjórnarinnar fyrir 15. ágúst 1943.

5. gr.
Þar til verð landbúnaðarvara verður ákveðið samkvæmt fyrirmælum 4. gr„ 

er ríkisstjórninni heimilt, að fengnu samþykki Búnaðarfélags íslands, að ákveða 
verð þeirra þannig:

Útsöluverð mjólkur verði lækkað i allt að kr. 1.30 pr. Itr. og verð annarra mjólk- 
urafurða í samræmi við það. Lækkun á verðinu til framleiðenda verði hlutfallslega 
jöfn þeirri lækkun á vísitölu kauplagsnefndar, sem verður í næsta mánuði eftir að 
mjólkurverðslækkunin kemur til framkvæmda, og verðið til þeirra breytist síðan i 
samræmi við breytingar á vísitölunni, en að öðru leyti verði verðlækkunin á mjólk og 
mjólkurafurðum borguð úr ríkissjóði.

Verð á kjöti, sem fvrirliggjandi er i landinu, er heimilt að lækka með framlagi 
úr ríkissjóði, þannig að heildsöluverð á dilkakjöti verði fært niður í allt að kr. 4.80 
pr. kg. og verð á öðrum tegundum kjöts í samræmi við það.

Ákvæði þessarar greinar uni verðlag og ríkisframlag falla úr gildi eigi síðar en 
15. september 1943.

6. gr.
Mál út af brotum á lögum þessum fara að hætti opinberra mála.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
7. gr.


