
Ed. 463. Breytingartillögur [125. mál]
við frv. til l. um gengisskráningu, launahreytingar, stóreígnaskatt, framleiðslu-
gjöld o. fl.

Frá Haraldi Guðmundssyni og Hannibal Valdimarssyni.

1. Við 3. gr. Aftan við gr. bætist ný rnálsgr., svo hljóðandi:
Af þeim hluta gengishagnaðarins, sem ráðstafa skal samkv. 2. og 3. tölul.,

skal þó leggja 2 millj. kr. í sérstakan sjóð, og er heimilt að verja þeirri upphæð
á næstu þrem árum til þess að styrkja vegna gengisbreytingar þeirrar, sem um
ræðir í 1. gr., námsmenn, er nú stunda nám erlendis, og gera þeim kleift að
ljúka námi sinu. Menntamálaráð skal úthluta styrk þessum og hafa við úthlut-
unina hliðsjón af efnahag námsmannanna og aðstandenda þeirra, sem og þVÍ,
hvort um er að ræða nám, sem nauðsynlegt eða gagnlegt er talið að styrkja.

2. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Frá 1. apríl 1950 skulu laun breytast mánaðarlega samkvæmt ákvæðum

þessarar greinar, og sömuleiðis lifrarpeningar skipverja á togurum. Kaup það,
sem nú er greitt, skal talið svara til vísitölu kauplagsnefndar, eins og hún var
1. september 1949 (330 stig). Skal kaup breytast 1. apríl 1950 í hlutfalli við þá
hækkun, sem orðið hefur á vísitölu marzmánaðar. og upp frá þVÍ skal kaup breyt-
ast hinn fyrsta dag hvers mánaðar, ef breyting verður á vísitölunni. ÞÓ skal
ekki tekið tillit til þeirrar breytingar á framfærslukostnaði, sem vísitala kaup-
lagsnefndar sýnir og á rót sína að rekja til breytts verðs á landbúnaðarafurðum
samkvæmt 4. gr. l. nr. 94/1947 vegna hækkunar á launum bónda og verkafólks
hans, þeirrar er leitt hefur af ákvæðum þessarar greinar um breytingu á launum.

Fyrir 1. júlí 1950 skal kauplagsnefnd með aðstoð Hagstofu Íslands endur-
skoða útreikning vísitölunnar með það fyrir augum, að vísitalan sýni sem rétt-
asta mynd af þeirri breytingu, sem verður á raunverulegum framfærslukostnaði.
Til vara.

Greinin orðist svo:
Frá 1. apríl 1950 skulu laun breytast mánaðarlega samkvæmt ákvæðum

þessarar greinar, og sömuleiðis lifrarpeningar skipverja á togurum. Kaup það,
sem nú er greitt, skal talið svara til vísitölu kauplagsnefndar, eins og hún var
1. jan. 1950 (342 stig). Skal kaup breytast 1. apríl 1950 í hlutfalli við þá hækk-
un, sem orðið hefur á vísitölu rnarzrnánaðar, og upp frá því skal kaup breyt-
ast hinn fyrsta dag hvers mánaðar, ef breyting verður á vísitölunni. ÞÓ skal
ekki tekið tillit til þeirrar breytingar á framfærslukostnaði, sem vísitala kaup-
lagsnefndar sýnir og á rót sína að rekja til breytts verðs á landbúnaðarafurðum
samkvæmt 4. gr. l. nr. 94/1947 vegna hækkunar á launum bónda og verkafólks
hans, þeirrar er leitt hefur af ákvæðum þessarar greinar um breytingu á launum.

Fyrir 1. júlí 1950 skal kauplagsnefnd með aðstoð Hagstofu Íslands endur-
skoða útreikning vísitölunnar með það fyrir augum, að vísitalan sýni sem rétt-
asta mynd af þeirri breytingu, sem verður á raunverulegum framfærslukostnaði.
Til þrauta vara.

Fyrir orðið "marz" í 1. mgr. kemur: febrúar.
3. Við 5. gr. Við greinina bætist:

Hagstofa Íslands skal einnig reikna vísitölu, er sýni breytingu þá, sem
orðið hefur á þjóðartekjum frá því árið 1939. Skal þessi vísitala birt samtímis
kaupgjaldsvísitölunni.

4. 7. gr. falli niður.
Til vara.

Við brtt. 461, 2. tölul. Liðurinn orðist svo:
2. málsliður 1. málsgr. 7. gr. orðist svo: Skulu hærri laun, ef til kemur,

greidd fyrsta skipti fyrir apríl 1950 samkvæmt þeirri breytingu, sem vísitala
fyrir marz s. á. sýnir.



5. Við 13. gr. Greinin orðist svo:
Af skatti þeim, sem innheimtist samkv. 12. gr., 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 júní-
loka 1946. Skilyrði bóta er, að innstæða hafi staðið óslitið í nefndum peninga-
stofnunum þetta tímabil. Samt fellur réttur til bóta ekki niður, þó að sparifé
hafi verið flutt úr einum sparifjárreikningi í annan reikning á sama nafni í
sömu peningastofnun eða annarri, enda hafi nefndur flutningur ekki tekið meira
en tvo daga, ef fé er flutt innan sama kaupstaðar eða kauptúns, en annars ekki
meira en tvær vikur.

Bætur skulu aðeins greiddar á innstæður, sem eru á nafni ákveðins einstak-
lings 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 sam-
kvæmt þessari grein, þar á meðal um innköllun þeirra, sem gera kröfu til bóta
vegna flutnings 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 við-
lögðum kröfumissi. Landsbanka Íslands skal falin framkvæmd úthlutunarinnar.


