
Nd. 459. Breytingartillögur [90. mál]
við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 33 29. maí 1958, um útflutningssjóð o. fl.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar (PP, OB, JÓhHj.

1. Við 1. gr. Við 2. efnismálsgr. bætist:
sem er sú kaupgreiðsluvísitala, sem skiptaverð á fiski til bátasjómanna og

aflaverðlaun togarasjómanna skal miðast við frá 1. febrúar 1959, sbr. 9. gr. laga
nr. 1 30. jan. 1959.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
8. gr. laganna orðist svo:
Á hverju 12 mánaða tímabili frá 1. september 1958 skal greiða bætur á fob-

verð útfluttra landbúnaðarafurða, er séu hlutfallslega jafnháar þeim útflutnings-
bótum, sem greiddar eru í heild á afurðir bátaflotans af þorskveiðum á næsta
almanaksári samkvæmt þessum lögum. Skal reiknuð hundraðstala bóta á báta-
fiskafurðir hvers almanaksárs frá ársbyrjun 1959 gilda við ákvörðun bóta á
ull og mjólkurafurðir útfluttar á hverju 12 mánaða tímabili frá 1. september
1958, en hvað snertir aðrar útfluttar landbúnaðarafurðir skal nefnd árleg
hundraðstala gilda við ákvörðun útflutningsbóta á landbúnaðarvöruframleiðslu
hvers 12 mánaða tímabils frá 1. september 1958.

Hagstofan reiknar bætur þær, er greiddar skulu á útfluttar landbúnaðar-
afurðir samkvæmt ákvæðum 1. málsgr. þessarar greinar.

Bætur á útfluttar landbúnaðarafurðir samkvæmt 1. málsgr. þessarar greinar
skulu greiddar framleiðsluráði landbúnaðarins, og ráðstafar það bótafénu til
verðbóta á þær landbúnaðarafurðir, sem eru í verðlagsgrundvelli landbúnaðar-
vara og seldar eru á lægra verði erlendis en nemur söluverði þeirra innanlands.

3. A eftir 3. gr. komi ný grein, svo hljóðandi'
1. málsgr. 44. gr. laganna orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta sérstakt gjald af innfluttum bifreið-

um og bifhjólum. Má gjald þetta nema allt að 250% af fob-verði hverrar bif-
reiðar eða bifhjóls, þegar innflutningsskrifstofan úthlutar gjaldeyri til kaup-
anna, þó má gjaldið ekki vera nema allt að 225%, þegar úthlutað er gjaldeyri
til kaupa á bifreiðum fyrir atvinnubifreiðarstjóra. Gjaldið má nema allt að
300% af fob-verðinu, þegar bifreiðin eða bifhjólið er flutt inn án þess, að gjald-
eyri sé úthlutað. Innflutningsskrifstofan innheimtir gjaldið.


