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1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Stofna skal sérstakan verðlækkunarsjóð til þess að halda niðri og lækka 

verðlag á nauðsynjavörum í landinu og á þann hátt að lækka verðvísitöluna, 
eftir því sem ríkisstjórninni þykir nauðsynlegt til öryggis atvinnumálum og fjár- 
málum þjóðarinnar. Ef nauðsynlegt þykir að lækka eða afnema tolla á einstök- 
um vörutegundum til lækkunar á verðvísitölu, skal það fé, sem ríkissjóður missir 
við slíkar ráðstafanir, greiðast úr verðlækkunarsjóði.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Tekjur verðlækkunarsjóðs skulu vera sem hér segir:

a. Lagt sé verðlækkunargjald, 1% — einn af hundraði —, á allan verzlunar- 
og atvinnurekstur í landinu, þar með talin sala fasteigna, verðbréfa og hvers 
konar lausafjár.

Ráðuneytið setur reglugerð um innheimtu, sem framkvæmd skal mán- 
aðarlega, eftir því sem við verður komið.

b. Ríkisstjórninni heimilast að taka handa sjóðnum allt að 10 — tíu — milljón 
króna innlent skuldabréfalán til bráðabirgða, ef nauðsynlegt þykir. Skal lánið 
allt endurgreitt úr verðlækkunarsjóði, og má eigi fella niður gjald til hans
fyrr en tryggt er, að hann geti greitt lánið að fullu.

,‘I. Við 4. gr. í stað orðanna „gegn framlagi úr rikissjóði" í niðurlagi 3. málsgr.
komi: gegn framlagi lir verðlækkunarsjóði.

4. Við 5. gr. í stað orðanna „úr ríkissjóði“ í 2. og 3. málsgr. komi: lir verðlækkun- 
arsjóði.

ö. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Til þess að standast kostnað við nauðsynlegar verklegar framkvæmdir og 

jafnfram t til þess að draga úr væntanlegu atvinnuleysi að loknum ófriði heim- 
ilast rikisstjórninni að gefa út ríkisskuldabréf, allt að 20 milljónum króna, er 
seld séu nafnverði. Skulu bréfin vera vaxtalaus og afborgunarlaus þar til ári 
eftir að núverandi Evrópu-styrjöld er lokið, en greiðast úr því á næstu 5 árum 
ásamt 5% ársvöxtum, eftir nánari ákvæðum, er setja skal með reglugerð.

Fjárhæ ðir þær, sein einstaklingar, félög eða stofnanir verja til kaupa á slík- 
um bréfum, koma til frádráttar við ákvörðun skattskyldra tekna, þó eigi hærri 
fjárhæð en sem nemur 10% — tíu af hundraði — af hreinum tekjum  viðkom- 
andi aðila.


