
Nd. 167. Frumvarp til laga
um brevting á lögum nr. 98 9. júlí 1941, um heimild fyrir  rik iss tjó rn ina til ráðstaf- 
ana og tek juöflunar vegna dýrtíðar og erí'iðleika atvinnuveganna.

F rá  fjárhagsnefnd.

1. gr.
f stað orðanna „til ársloka 1942“ i 1. lið 3. gr. laganna komi: til ársloka 1943.

2. gr.
4. gr. laganna orðist svo:
f því skyni, er í lögum þessum greinir, er ríkisstjórninni heimilt að verja af 

tekjum ríkissjóðs áranna 1941, 1942 og 1943 5 milljónum króna af tekjum  hvers árs.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
F járhagsnefnd flytur frv. eftir beiðni r ik isstjórnarinnar,  en einstakir nefndar- 

menn áskilja sér óbundið atkvæði uin efni þess. Frv. fylgdu svolátandi skýringar:
„Heimild sú, sem rík isstjórninni var veitt í 3. gr. laga nr. 98/1941 til að fella 

niður aðflutningsgjöld af kornvörum, lækka tolla af sykri og hækka um helming 
tolla af áfengi og tóbaki, er niður fallin frá siðustu áramótum. Þ ar  sem téð heimild 
var notuð á síðast liðnu ári að því er snertir aðflutningsgjöld á kornvörum  og 
sykri, en innheimta þessara gjalda samkvæmt to llskránni m undi hafa í för með 
sér verðlagshækkun á téðum vörum, þvkir rétt að fram lengja Jiessa h'eimild til 
ársloka 1943.

í 4. gr. nefndra laga var gert ráð fyrir, að verja mætti ú r  ríkissjóði 5 milljón- 
um króna af tekjum ársins 1941, sem að nokkru  leyti hefur þegar verið notað. 
Þ a r  sem gera m á ráð fyrir, að verja þurfi allmiklu fé ú r  rikissjóði á þessu ári til 
framkvæmda á þeim ráðstöfunum, sem lögin gera ráð fyrir, er með frv. farið fram 
á, að heiinilað verði að verja 5 milljónum króna af tekjum rikissjóðs hvort árið 
1942 og 1943 í sama tilgangi."


