
Nd. 707. Frumvarp til laga
um dýrtíðarráðstafanir.

(Eftir 2. umr. í Nd.)

1. gr.
Auk skatta þeirra, sem í 6. gr. laga nr. 6 1935, sbr. 1. gr. laga nr. 20 1942, og i 

lögum nr. 21 1942 gjetur, skal árið 1943 leggja á tekjur ársins 1942 skatt, er nefnist 
verðlækkunarskattur, samkvæmt eftirfarandi reglum:

Af skattskyldum tekjum  lægri en 10000 kr. greiðist enginn verðlækkunarskattur.

Af 10--  11 þús. kr. greiðist 150 kr. af 10 þú s. og 4 % af afg.
— 11--  12 .— — 190 — — 11 - - — 5 — — —
— 12--  13 —. — — 240 — — 12 - - — 6 — --- ---

13--  15 -— — — 300 — — 13 - - — 7 — --------
— 15--  17 — — — 440 — — 15 - - — 8 — --- --
— 17--  20 — _ — 600 — — 17 - - — 9 — -- ------
— 20--  25 — — — 870 — — 20 - - — 10 —

25--  30 — .—. — 1370 — — 25 - - — 13 — ---
— 30--100 ■— — — 2020 — — 30 - - — 18 — --------

100--125 —  — — 14620 — — 100 - — 15 — --------
— 125—150 — — — 18370 — — 125 - - — 10 — --- ---
— 150--200 — . — — 20870 — — 150 - - — 5 — --  ---
— 200 þús. og yfir — 23350 — — 200 - - — 0 — -- -----

2. gr.
Um álagningu, gjalddaga, lögtaksrétt, viðurlög og innheimtu viðreisnarskatts 

fer annars að lögum um eignar- og tekjuskatt (sbr. lög nr. 20 20. maí 1942, 14. gr. a.).



3. gr.
Ríkisstjórnin skal leita samninga við Alþýðusamband Islands og önnur sam- 

bönd launþega um, að þau, fyrir hönd stéttarfélaganna og að fenginni heimild frá 
þeim, fallist á, að í næsta mánuði eftir að lög þessi öðlast gildi, skuli greiðsla verð- 
lagsuppbótar á kaupgjald og laun fara fram eftir þeirri vísitölu, sem er byggð á verð- 
laginu 1. dag þess mánaðar.

4. gr.
Skipa skal sex rnanna nefnd, er finni grundvöll fyrir vísitölu framleiðslukostn- 

aðar landbúnaðarafurða, er fara skal eftir við ákvörðun verðs landbúnaðarvara, og 
lilutfall milli verðlags landiiúnaðarvara og kaupgjalds stéttarfélaga, er miðist við 
það, að heildartekjur þeirra, er vinna að landbúnaði, verði í sem nánustu samræmi 
við tek jur annarra vinnandi stétta. Skal í því sambandi tekið tillit til þess verðs, sem 
fæst fyrir útflu ttar landbúnaðarafurðir.

Nefndin skal skipuð hagstofustjóra, og sé hann form aður nefndarinnar, forstöðu- 
manni búreikningaskrifstofu ríkisins, tveim mönnum eftir tilnefningu Búnaðarfélags 
íslands, einum manni eftir tilnefningu Alþýðusambands Islands og einum manni til- 
nefndum af Bandalagi starfsm anna ríkis og bæjarfélaga.

Nú verður nefndin sammála um vísitölu frainleiðslukostnaðar landbúnaðaraf- 
urða og hlutfall milli verðlags á landbúnaðarafurðum  og kaupgjalds stéttarfélaga, og 
skal þá verð á landbúnaðarvörum  ákveðið í samræmi þar við, meðan núverandi 
ófiiðarástand helzt. Þó er ríkisstjórninni heimilt að ákveða lægra verð á einstökum 
vörutegundum gegn framlagi úr ríkissjóði.

Nefndin skal ljúka störfum og skila áliti til ríkisstjórnarinnar fyrir 15. ágúst 1943.

5. gr.
Þar til verð landbúnaðarvara verður ákveðið samkvæmt fyrirmælum 4. gr., er 

rikisstjórninni heimilt að ákveða verð þeirra þannig:
Útsöluverð m jólkur verði lækkað í allt að kr. 1.30 pr. ltr. og verð annarra mjólk- 

u tafurða í samræmi við það. Lækkun á verðinu til framleiðenda verði hlutfallslega 
jöfn þeirri lækkun á vísitölu kauplagsnefndar, sem verður í næsta mánuði eftir að 
m jólkurverðslækkunin kemur til framkvæmda, og verðið til þeirra breytist síðan í 
samræmi við breytingar á vísitölunni, en'að öðru leyti verði verðlæikkunin á m jólk og 
m jólkurafurðum  horguð úr ríkissjóði.

Verð á kjöti, sein fyrirliggjandi er í landinu, er heimilt að lækka nieð framlagi 
úr ríkissjóði, þannig að heildsöluverð á dilkakjöti verði fært niður í allt að, kr. 4.80 
pr. kg. og verð á öðrum tegundum kjöts í samræmi við það.

Ákvæði þessarar greinar um verðlag og rikisframlag falla úr gildi eigi síðar en 
15. september 1943.

6. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að leggja fram úr ríkissjóði 3 inillj. króna í sjóð til 

trvggingar launþega gegn atvinnuleysi, og nefnist hann Atvinnutryggingarsjóður.
Milliþinganefnd sú, sem skipuð hefur verið samkvæmt þál. 4. sept. 1942 til þess 

að athuga atvinnumál o. f 1., skal í samráði við Alþýðusamband íslands setja reglu- 
gerð um hlutverk og starfsemi sjóðsins. Skal því lokið fyrir 15. ágúst þ. á., og sé 
reglugerðin staðfest af félagsmálaráðherra.

7. gr.
Til þess að standast kostnað við væntanlegar endurbætur á lögunum um alþýðu- 

tryggingar, nr. 74 frá 1937, skulu eftirtaldar breytingar gerðar á gildandi skattalögum :
Skattfrelsi það, sem félögum er veitt samkvæmt 1. málsl. 3. málsgr. 3. gr. 1. nr. 

20/1942, skal niður falla. Þau félög, er um ræðir í 3. gr. a. 1. nr. 6/1935, sem sjávarút- 
veg stunda, enn frem ur einstaklingar og sameignarfélög', er stunda sjávarútveg sem 
aðalatvinnurekstur, skulu hafa skattfrelsi samkvæmt 2. málsl. 3. mgr. 3. gr. 1. nr.



20/1942, enda skal allt varasjóðstillag og frádráttur lagður í nýbyggingarsjóð, sbr. 
b.—g.-lið 14. gr. sömu laga. Þegar nýbvggingarsjóður samkv. framansögðu er orðinn 
jafnhár vátryggingarverði skips eða skipa skattþegns, eða ef nýbyggingarsjóður er 
orðinn ein milljón krónur, m issir viðkomandi skattþegn það skattfrelsi, er um ræðir 
í næsta málslið hér á undan. Þessi takm örkun á skattfrjálsu nýbyggingarsjóðsfram- 
lagi gildir þó ekki fyrr en sjóðurinn hefur náð 200000 kr.

8. gr.
Mál út af brotum á lögum þessum fara að hætti opinberra rnála.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


