
Nd. 752. Frumvarp til laga
um  heim ild fy rir  rik iss tjó rn in a  tils ráðstafana og tek ju ö flu n ar vegna dýrtíðar og 
erfiðleika atvinnuveganna.

(E ftir  2. um r. í Nd.)

1. gr.
T il v iðbúnaðar gegn þeim erfiðleikum  atvinnuveganna, er s tafa  af styrjaldar- 

ástandinu , til þess að m innka verðbólguna innanlands og draga þannig ú r  hæ kkun 
fram fæ rslukostnaðar, kaupgjalds og fram leiðslukostnaðar, og til an n a rra  ráðstaf- 
ana, sem óhjákvæm ilega nauðsynlegar kynnu að þyk ja af styrjaldarástæ ðum , eru 
rik iss tjó rn in n i veittar heim ildir þær, er í lögum þessum  greinir.

R ík isstjó rn in  skal verja  fé þvi, sem aflað er sam kvæm t lögum þessum, til 
þess að kom a í veg fy rir, svo sem unnt er, að verðlag á innlendum  og erlendum  
nauðsynjavörum  hæ kki til neytenda frá  því, sem nú er, og til að styðja þá fram leið- 
endur, sem af styrjaldarástæ ðum  eru neyddir til að selja vöru sína óeðlilega lágu 
verði, a llt að undangenginni athugun á þeim ástæðum , sem fy rir  hendi eru.

2. gr.
R ík isstjó rn inni er heim ilt að ákveða farm gjöld  af vörum , sem flu tta r eru til 

landsins með islenzkum  skipum  og þeim skipum , sem íslendingar hafa á leigu til 
ákveðins tím a.



3. gr.
R íkisstjórn inni er heim ilt:

1. Að fella n iður til ársloka 1942 tolla af: baunum , ertum , linsum , hveiti, rúg, 
rís með hýði eða án  hýðis, byggi, höfrum , m aís og an n a rri óm alaðri kornvöru ; 
m jö li: ú r hveiti, ú r  rúgi, ú r  rís, ú r  byggi, ú r  höfrum , ú r  m aís og öðru ótöldu; 
grjónum : ú r hveiti, ú r  byggi, ú r höfrum , ú r rís  og öðru ótöldu.

2. Að lækka um  helm ing til sam a tim a to lla  af: sykri, strásykri, höggnum  sykri 
(m olasykri), sallasykri (fló rsy k ri), púðursykri, steinsykri (kand ís) og toppa- 
sykri.

3. Að hæ kka um  allt að 50% til sam a tim a to lla af: áfengi og tóbaki, svo og gjald 
af innlendum  tollvörutegundum , sbr. lög nr. 60 30. des. 1939, og aðflutnings- 
g jöld af sam s k onar vörum .

4. gr.
í því skyni, er í lögum þessum  greinir, er rík iss tjó rn in n i heim ilt að verja allt 

að 5 m illjónum  króna af tekjum  rík issjóðs á árinu  1941.

5. gr.
R ík isstjó rn inni er heim ilt með reglugerð að leggja sérstak t ú tflu tn ingsgjald  á 

íslenzkar afurð ir, sem flu tta r eru ú t ú r landinu. Skal gjaldið vera ákveðinn hundraðs- 
h lu ti af fob-verði afurðanna, þó ekki hæ rri en 10 af hundraði. E r rík isstjó rn in n i 
heim ilt að ákveða á m ism unandi h á tt gjald af h inum  ým su ú tflu tn ingsvörum , miðað 
við fram leiðslukostnað og söluverð.

Heim ilt er rík iss tjó rn in n i að ákveða, að gjald þetta  skuli aðeins ná til þeirra  
afurða, sem fram leiddar eru eftir að reglugerðin um  útflu tn ingsgjald ið  öðlast gildi, 
svo og að undanþiggja þæ r ú tflu tn ingsvörur, sem seljast lægra verði en hún  telur, að 
fram leiðslukostnaði nemi.

6. gr.
R ík isstjó rn inni er heim ilt að innheim ta á árinu  1941 viðauka á tek ju sk att og 

eignarskatt álagðan á árinu , og m á viðauki jjessi nem a allt að 10%.

7. gr.
Ákvæði um innheim tu gjalda þeirra, er lög þessi íja lla  um, skulu sett í reglu- 

gerð, svo og um  eftirlií með fram kvæ m d h Qn n ar og refsingu fv rir  b ro t á lögunum  
eða reglugerðinni.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
8. gr.


