
Nd. 435. Breytingartillaga [125. mál]
við frv. til l. um gengisskráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, framleiðslu-
gjöld o. fl.

Frá 3. minni hl. fjárhagsnefndar (GÞG).

Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Gengishagnaður sá, sem myndast við það, að hrein (nettó ) gjaldeyriseign ís-

lenzkra banka verður seld hærra verði eftir gengislækkunina, skal renna í gengis ..
hagnaðarsjóð, er Landsbanki Íslands varðveitir. Úr sjóði þessum skal verja 10 millj.
kr. til að bæta gildisrýrnun, sem orðið hefur á sparisjóðsinnstæðum einstaklinga --
en ekki ópersónulegra aðila - í peningastofnunum, samkvæmt eftirgreindum
reglum:

Bæta skal sparifé, sem stóð inni til ávöxtunar í bönkum, Söfnunarsjóði íslands,
sparisjóðum og innlánsdeildum kaupfélaga í árslok 1940 og til júníloka 1946. Skilyrði
bóta er, að innstæða hafi staðið óslitið í nefndum peningastofnunum þetta tímabil.
Samt fellur réttur til bóta ekki niður, þó að sparifé hafi verið flutt úr einum spari-
fjárreikningi í annan reikning á sama nafni í sömu peninga stofnun eða annarri, enda
hafi nefndur flutningur ekki tekið meira en tvo daga, ef fé er flutt innan sama kaup-
staðar eða kauptúns, en annars ekki meira en tvær vikur.

Bætur skulu aðeins greiddar á innstæður, sem eru á nafni ákveðins einstaklings
eða einstaklinga. Innstæða á sparisjóðsreikningi, sem er lægri en 100 kr., skal ekki
bætt.

Greiða skal bætur erfingjum einstaklings, sem fallið hefur frá eftir 30. júní 1946,
ef hann hefði átt rétt á bótum samkvæmt framangreindu.

Ríkisstjórnin setur nánari reglur um framkvæmd á úthlutun bóta samkvæmt
þessari grein, þar á meðal um innköllun þeirra, sem gera kröfu til bóta vegna flutn-
ings á fé milli sparisjóðsreikninga, eða vegna innstæðufjár, sem þeir hafa erft eftir
látinn innstæðueiganda, sbr. 4. mgr. þessarar greinar. Skulu þeir, sem gera slíkar
kröfur, gefa sig fram innan hæfilegs og tiltekins frests að viðlögðum kröfumissi.
Landsbanka Íslands skal falin framkvæmd úthlutunarinnar.

Nú nemur nefndur gengishagnaðarsjóður meiru en 10 millj. kr., og skal þá sá
hluti sjóðsins, sem er umfram 10 milljónir kr., renna til ríkisins, og skal honum
varið til greiðslu á skuldum ríkissjóðs við Landsbanka íslands.


