
Nd. 333. Frumvarp til laga
nm gjaldeyrisvarasjóð og eftirlit með erlenduni lántökuin.

(Eftir  2. umr. í Nd.).

1. gr.
Stofna skal gjaldevrisvarasjóð með þeim hætti, er nánar greinir í lögum þessum.

2. gr.
Landsbanki íslands (seðlabankinn) skal leggja til hliðai í eriendum gjaldeyri 

upphæð, sem nemi jafngildi 12 milljóna íslenzkra króna, um fram  það, sem bankinn 
skuldar erlendis á hverjum  tíina. Þ ar  með þó ekki talin þau lán, sem endurgreiðast 
eiga á lengri tíma en 5 áruin.

3. gr.
Gjaldeyrisvarasjóður er eign Landshanka íslands, en þó er ráðstöfun hans 

háð þeim takm örkunum , er greinir í lögum þessum.



4. gr.
Fé gjaldeyrisvarasjóðs sé geymt á þann hátt, að til þess sé unn t  að grípa án 

verulegs fyrirvara. Skal leita samþykkis ráðherra  þcss, er fer með gjaldeyrismál, 
iy r ir  því, á hvern hátt féð er gevmt.

5. gr.
Reikna skal árlega, hverju nem ur m ism unur vaxta þeirra, er hankinn  fær af 

fé gjaldevrisvarasjóðs, og innlánsvaxta þeirra á sparisjóðsreikningum, sem hank- 
inn greiðir á hverjum tima. Skulu þ r ír  finnntu h lu tar  ])essa m ism unar greiddir 
hankanum  ú r  ríkissjóði, þó aldrei y f ir  200000 krónur.

Ríkisstjórnin getur þó með reglugcrð ákveðið að innheimta sérstakt gjald af 
allri gjaldeyrisverzlun Iandsmanna, til þess að greiða m ism un þann, er um ræðir 
í 1. málsgr. þessarar greinar. Til gjaldeyrisverzlunar yrði þá að telja ráðstöfun eigin 
gjaldeyris til eigin nota. Er heimilt að setja með reglugerð öll nauðsvnleg ákvæði 
til tryggingar innheimtu gjalds þessa, svo og nánari ákvæði uin það, til hvaða við- 
skipta það skuli ná, og niá í reglugerðinni ákveða hegningu fvr ir  hrot á henni.

0. gr.
Skipa skal 7 m anna nefnd, er hafi með hönduin verkefni það, sem tilgreint 

er í lögum þessum.
Ráðherra sá, er fer með gjaldevrismál, skal vera formaður nefndarinnar.  Sain- 

einað Alþingi kýs 3 nefndannenn  hlutfallskosningu, Landsbanki íslands tilnefnir 3.
Nefndin skal vera ólaunuð.

7. gr.
Landsbanki íslands (seðlabankinn) getur varið fé ú r  gjaldeyrisvarasjóði með 

sérstöku samþykki ráðherra  þess, er fer með gjaldeyrismál, að lengnum tillögum 
nefndar þeirrar, er um getur í (5. gr. þessara laga.

Nú hefur verið seldur gjaldeyrir úr gjaldevrisvarasjóði, og er þá skylt að leggja 
erlendan gjaldeyri til hliðar á ný, þannig að ákvæðum 1. gr. laga þessara sé fullnægt, 
svo fljótt sem unn t  er að afla gjaldeyris til þess.

8. gr.
Óheimilt er bönkum  landsins, svo og sparisjóðum, hæjar- og sveitarfélögum 

og opinberum stofnunum, að taka lán erlendis, nema með samþykki ráðherra  þess, 
er fer með gjaldevrisinál, að fengnum tillögum nefndar þeirrar, er skipuð verður 
samkvæmt (5. gr. laga þessara.

Akvæði greina þessara ná þó ekki til Landsbanka íslands, sbr. 1. og 15. gr.
landsbankalaganna frá 15. april 1928 og 2. gr. þessara laga.

9. gr.
Skvlt er öllum þeim, er skulda fé í erlendum gjaldevri, að gefa Hagstofu ís- 

lands skýrslu um skuldir s ínar ársfjórðungslega í því formi, er hún fyrirskipar.
Skal Hagstofa ís lands síðan ársfjórðuiigslega gefa nefnd þeirri, er um ræðir

í 6. gr., yfirlitsskýrslu um erlendar skuldir landsmanna.

10. gr.
Nefnd sú, er skipuð verður samkvæmt 0. gr. þcssara laga, skal halda fundi 

minnst einu sinni í inánuði, og sé þá lagt fyr ir  nefndina af ráðherra  y íir l it  um gjald- 
eyrisástæður landsins.

Ncfndin skal á hverjum  tíma kvnna sér sem hezt allt það, er áhrif  hefur á gjald- 
eyrisafkomu þjóðarinnar, og gera rökstuddar tillögur uin þau inál, eftir því er hún 
telur ástæðu til.

11. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum allt að 10000 krónum , nema þvngri refs- 

ing liggi við. Enn frem ur er ráðherra  heimilt að leggja dagsektir allt að 100 kr. við 
því, ef menn skila eigi skýrslum þeim, er getið er um í 9. gr., þ rá tt  fy r ir  sérstaka kröfu 
Hagstofu íslands um að gera slíka skýrslu.

12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


