
Nd. 741. Breytingartillögur
við frumvarp til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til ráðstafana og tekjuöflunar 
vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna.

Frá fjárhagsnefnd.
1. Við 1. gr.

a. í  stað orðanna „og kaupgjalds“ kom i: kaupgjalds og fram leiðslukostnaðar.
b. Aftan við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi.

Ríkisstjórnin skal verja fé því, sem aflað er samkvæmt lögum þessum, 
til þess að koma í veg fyrir, svo sem unnt er, að verðlag á innlendum og er- 
lendum nauðsynjavörum  hækki til neytenda frá því, sem nú er, og til að 
styðja þá framleiðendur, sem af styrjaldarástæðum eru neyddir til að selja 
vöru sína óeðlilega lágu verði, allt að undangenginni athugun á þeim ástæð- 
um, sem fyrir hendi eru.

2. Við 2. gr.
a. Aftan við greinina bætist: og þeim skipum, sem íslendingar hafa á leigu 

til ákveðins tíma.
b. Á eftir greininni bætist ný grein, svo hljóðandi (og breytist greinatala sam- 

kv. þ v í) :
Ríkisstjórninni er h eim ilt:

1. Að fella niður til ársloka 1942 tolla af: baunum, ertum, linsum , hveiti, 
rúg, rís með hýði eða án hýðis, byggi, höfrum, m aís og annarri ómalaðri 
kornvöru; m jöli: úr hveiti, úr rúgi úr rís, úr byggi, úr höfrum, úr mais 
og öðru ótöldu; grjónum: úr hveiti, byggi, úr höfrum, úr ris og öðru 
ótöldu.

2. Að lækka um helming til sama tirna tolla af: sykri, strásykri, höggnum  
sykri (m olasykri), sallasykri (flórsykri), púðursykri, steinsykri (kandis) 
og toppasykri.

3. Að hækka um allt að 50% til sama tíma tolla af: áfengi og tóbaki, svo 
og gjald af innlendum tollvörutegundum, sbr. lög nr. 60 30. des. 1939, og 
aðflutningsgjöld af sams konar vörum.

3. Við 3. gr., sem verður 4. gr. Upphaf greinarinnar orðist þannig:
í þvi skyni, er í lögum þessum greinir, er ríkisstjórninni o. s. frv.

4. Við 4. gr., sem verður 5. gr. Aftan við fyrri m álsgrein greinarinnar bætist: 
svo og að undanþiggja þær útflutningsvörur, sern seljast lægra verði en hiin 
telur, að fram leiðslukostnaði nemi.


