
Ed. 768. Breytingartillögur
við frv. til laga um heimild fvrir  r ík isstjórnina til ráðstafana og tek juöflunar vegna 
dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna.

F rá  Erlendi Þorsteinssyni.

1. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt með reglugerð að leggja sérstakt útflutningsgjald 

á íslenzkar afurðir, sem flu ttar eru ú t  ú r  landinu. Skal gjaldið vera ákveðinn 
hundraðshluti af fob-verði afurðanna, með þeim undantekningum, er síðar greinir, 
þó eigi hæ rra  en 5 af hundraði. Ef alveg sérstakar söluástæður eru fyrir  hendi, 
að dómi rík iss tjó rnarinnar ,  má ákveða gjaldið allt að 10 af hundraði.

R íkisstjórninni er heimilt að ákveða á m ism unandi hátt  gjald af h inum  ýmsu 
útflutningsvörum, á ýmsum timum árs, miðað við framleiðslukostnað og sölu- 
verð.

Útflutningsgjald þetta má aldrei nema hæ rri  hundraðshlu ta  en svo, að saman- 
lagt útflutningsgjald og framleiðslukostnaður, að dómi rík iss tjó rnarinnar ,  nemi 
hærri upphæð en söluverði afurðanna.

Nú eru afurðir flu ttar út há lfunnar eða fullunnar, og skal þá re ikna útflutn- 
ingsgjald af hráefnisverði.

Gjald þetta má aðeins taka af þeim ú tflu ttum  afurðuin, sem framleiddar eru 
eftir að það hefur verið ákveðið með reglugerð, en eigi af fyrirliggjandi áður öfl- 
uðum birgðum, nema sýnt sé, að þær seljist hæ rra  verði en áður seldar vörur, er 
framleiddar voru á sama tíma, og jiá einungis af verðmismuninum.

2. Við 7. gr.
a. Orðin „og refsingu fyrir  brot á lögunum eða reglugerðinni“ falli niður.
b. Á eftir gr. komi ný gr., sem verður 8. gr„ svo hljóðandi (og breytist greina- 

talan samkv. þ v í ) :
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum, sem settar ku n n a  að verða 

samkvæmt þeim, skulu varða sektum allt að 100 þúsund krónum , nema 
þyngri refsing liggi við samkv. öðrum lögum, og skal farið með mál út af 
slíkum brotum  sem almenn lögreglumál.


