
Ed. 97. Híefndarálit

um frv. til laga um heimild fyrir Landsbanka íslands til að geía út ný banka- 
vaxtabrjef.

Frá fjárhagsnefnd.

Frv. þetta er fram komið að tilhlutun rikisstjórnarinnar, vegna þess, að 
4. fl. veðdeildar Landsbankans er nú þegar fyrir nokkru alveg uppgenginn. Frv. 
er að vísu ekki annað en framhald, með litlum breytingum af þvi ástandi, sem 
verið hefir siðan veðdeildin var sett á stofn, framhald, sem þó er nauðsynlegt á 
meðan að öðru fyrirkomulagi fasteignaveðlánsstofnana er ekki horfið.

Nefndin er því samþykk, eftir atvikum, að Landsbankinn fái á ný laga- 
heimild til að gefa út bankavaxtabrjef, eða nýja flokka veðdeildar, sem nefndin 
álítur að sje meira rjettnefni.

Nefndin vill samt leggja það til, að nokkrar breytingar verði gerðar á 
frv., og er hin fyrsta þeirra sjerstaklega gerð i samráði við fjármálaráðberra.

f*að er ekki ósenniiegt, að það gæti verið bentugt fyrir lántakendur, að 2 
flokkar veðdeildar starfi i senn, annar með hærri vöxtum og þar af leiðandi 
hærra gengi brjefanna; gætu þá lántakendur sjálfir valið um, í bvorum flokknum 
þeir vildu heldur taka lán.

Hjer ællast nefndin til þess, að aðeins sje um heimild að ræða, sem mætti 
nota, ef stjórn veðdeildarinnar og fjármálaráðherra litist að reyna þetta fyrir- 
komulag.



Breytingartillagau vift 14. gr. er sjálfsögð. Nafnverð brjefanna er lægst 
100 krónur. Aukaafborganir þær, er um ræðir, verða að standa á rjettu hundraði, 
til þess bægt sje með þeim að innleysa vaxtabrjef sömu upphæðar og nemur 
hinu innborgaða fje.

Lögin um stofnun 4. fl. veðdeildar frá 10. nóv. 1913 kveða að visu eins á 
eins og gert er í frv., en í reglugerðinni fyrir 4. fl. veðdeildarinnar, frá 7. maí 
1914, er þetta orðað eins og nefndin nú leggur til.

15. gr. frv. felur i sjer ákvæði, sem ekki er að finna í lögunum frá 1913, 
þeim er áður getur um. Hinsvegar er i reglugerðina tekið upp ákvæði svipað 
því, er í 15. gr. stendur.

Nefndin áleit, að ef ætti að taka upp i frv. þetta reglugerðarákvæði, 
þyrfti að taka upp í það lika ákvæði tveggja annara greina reglugerðarinnar.

Til þess samt sem áður, að tilgangi 15. gr. verði náð, að því leyti sem 
með henoi fæst lagaheimild fyrir þvi að reikna dráttarvexti þegar afborgana- og 
vaxtagreiðsla fer ekki fram í tæka tið, hefir nefndín breytt greininni þann veg, 
að heimila, að drállarvextir sjeu reiknaðir án þess að setja nánari ákvæði um 
þá, en gerir ráð fyrir, að það verði gert með reglugerð, eins og að undanförnu 
hefir átt sjer stað.

Samkvæmt framansögðu leggur nefndin til, að frv. verði samþykt með 
eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 1. gr.
Á eftir orðunum »tillögur um það« næst á undan síðasta málslið 

greinarinnar komi: Heimilt er, með samþykki fjármálaráðherra, að hafa 2 
ílokka með mismunandí vöxtum starfandi í senn. En eigi má hvor flokkur 
þá vera stærri en 272 miljón krónur.

2. Við 14. gr.
1 stað orðanna »þó ekki minna en 100 krónur« í þriðja málslið 

greinarinnar komi: þó svo, að ávalt standi á 100 krónum.
3. Við 15. gr.

Greinin orðist svo:
Heimilt er i reglugerð að ákveða dráttarvexti af afborgunum og vöxt- 

um, sem ekki greiðast á gjalddaga.
4. Við fyrirsögn.

1 stað orðanna »ný bankavaxtabrjef* komi: nýja veðdeildarflokka.
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