
Ed. 49. Frumvarp til laga
um greiðslu íslenzkra afurða.

F lm . : Gísli Jónsson.

1. gr.
Hver sá, sem kaupir  islenzkar afurðir, hvort heldur er s jávarafurðir , landbún- 

aðarafurð ir eða íslenzkar iðnaðarvörur, skal greiða þær í peningum, þegar seljandi 
krefst þess, og má eigi greiða þær með skuldajöfnuði, nema svo hafi áður verið um 
samið.

2. gr.
Séu afurðir seldar á fastákveðnu verði, skal það verð greitt að fullu á þann  hátt, 

er 1. gr. kveður á um. Séu þær hins vegar seldar á óákveðnu verði, með rétti til verð- 
uppbótar síðar, eða í umboðssölu, hvort heldur er af kaupfélögum, samvinnu- 
félögum eða öðrum aðilum, skal að m innsta kosti helmingur af gangverði afurðanna 
greitt samkvæmt ákvæðum 1. gr., en afgangurinn á sama hátt  eigi síðar en 2 mánuð- 
um eftir að lokasala og greiðsla andvirðisins hefur farið fram.

3. gr.
Gangverð afurða, sem greiðsluskipting miðast við samkvæmt 2. gr., telst það 

verð, sem eftir taldar s tofnanir ákveða á hverjum tíma, nema öðruvísi sé ákveðið 
með löguin eða reglugerð, staðfestri af ríkisstjórn.

A. F y r i r  s jáv a ra fu rð ir :
1. Viðskiptanefndin.
2. Fiskimálanefndin.
3. Sölusamband ísl. fiskframleiðenda.
4. Lýsissamlag ísl. botnvörpunga.
5. Verzlunarráð íslands.
6. Aðrar stofnanir, sem kunna  að verða settar á stofn til þess að annast sölu 

sjávarafurða, enda hafi þær hlotið viðurkenningu ríkisstjórnar.
B. F y rir  lan d búnaðara fu rð ir :

1. Viðskiptanefndin.
2. Samband ísl. samvinnufélaga.
3. Verzlunarráð Islands.
4. Kjötverðlagsnefnd.
5. Mjólkurverðlagsnefnd.
6. Verðlagsnefnd Grænmetisverzlunar ríkisins.
7. Aðrar stofnanir, sem kunna  að verða settar á stofn til þess að annast sölu 

landbúnaðarafurða, enda hafi þær hlotið viðurkenningu rik isstjórnarinnar.



C. F y r ir  ísl. iðnaðarvörur:
1. íslenzk ull.
2. Aðrar stofnanir, sem kunna að verða settar á stofn til þess að annast sölu á 

ísl. iðnaðarvörum, entla hafi þær hlotið v iðurkenningu rik iss tjórnarinnar .
Séu m ismunandi verðlagsákvæði á sömu vörutegund ákveðin af fy rrnefndum  

aðilum, skal meðalverðlag á milli hæsta og lægsta verðlagsákvæðis gilda sem mæli- 
kvarði fy r ir  greiðsluskiptingu, nema annað sé sérstaklega um  samið við seljanda.

4. gr.
Það telst lokasala á afurðum, þegar ltaupandi sá, sem keypt hefur af framleið- 

anda, hefur endurselt hana, hvort heldur er til ú tflutnings eða innanlands.

5. gr.
Heimilt er framleiðanda að k refjast þess, að mál út af greiðslu fy r ir  a fu rð ir  sam- 

kvæmt lögum þessum sæti meðferð einkalögreglumála. Má þá reka mál í þeirri þing- 
há, þar sem varan hefur verið afhent, þótt kaupandi kunni að eiga heimilisvarnar- 
þing annars  staðar.

Réttargjöld skulu eigi greidd í m álum  þessum.

6. gr.
Brot gegn lögum þessum varða 500— 1000 k róna  sektum, nema um  ítrekað brot 

sé að ræða. Skal það þá varða allt að 10 þús. k róna  sekt.
Sektirnar renna í ríkissjóð.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r  e i n a r  g e r  ð .
Mikill hluti afurða landsm anna er nú venjulega seldur annaðhvort í umboðssölu 

af sölusamlögum og samvinnufélögum eða á föstu verði með rétti til verðuppbótar 
siðar. Þ a r  sem svo er háttað, að umboðssalar eða kaupendur hafa aðeins á hendi 
sölu íslenzkra afurða, er framleiðanda ávallt greidd varan i peningum, og meginhluti 
hennar þá langoftast skömmu eftir að varan hefur verið afhent, þótt stundum  dragist 
um of endanleg uppgerð, einkum á landbúnaðarafurðum . Séu umboðssalar eða kaup- 
endur hins vegar ja fn fram t verzlunarrekendur, svo sem kaupm enn og kaupfélög, 
vill verða á því mjög mikill inisbrestur, að afu rð irnar  séu greiddar ú t  í peningum, 
cða reikningsskil gerð jafnsk jó tt  og varan er scld, heldur venjulega látin dragast 
lil næstu áramóta. Gengur þetta svo langt í sum um  héruðum  dreifbýlisins, þar sem 
lítil eða engin samkeppni er í verzlun, að fólkið sér aldrei eða sjaldan peninga. Með 
þessu fyrirkomulagi er framleiðandinn háður þeirn aðila, sem hann  selur afurðir 
sinar, meira en hollt er, ekki einasta um öll vörukaup, heldur og um m argt annað, 
er úígjöld hefur í för með sér, og cins fyr ir  það, þótt það miði að bættum lífskjör- 
uin og' betri afkoinu.

F rum varp  þetta miðar að því að breyta hér úreltu  og óheppilegu greiðslukerfi 
og koma á ineira frjálsræði og meiri sanngirni i viðskiptum á milli smáframleiðenda 
og verzlunaraðila. E r þess vænzt, að háttv irtir  þingmenn verði fúsir  til að Ijá máli 
þessu fylgi og koma því frain þegar á þessu þingi.


