
Nd. 753. Frumvarp til laga
um dýrtiðarráðstafanir.

(Eflir .'i. umr. í Ed.)

1. gr.
Auk skattu þeirra, sem í (>. gr. lagu nr. 6 lðliá, slir. 1. gr. laga nr. 20 1942, og í 

lögum nr. 21 1942 getur, skal árið 194«‘i leggja á tckjur ársins 1942 skatt, er nefnist 
verðlækkunarskattur, samkvæmt eftirfarandi reglum:

Af skaítskyldum tekjuin lægri en 10000 kr. greiðist enginn verðlækkunarskattur.

Af 10— 11 þús. kr. greiðist 150 kr. af 10 þús. og 4 % af afg.
— 11— 1 2 ------------ — 190 ---------1 1 ----------- 5 ---------------
— 12— 13 -------------  — 240 --------- 12 --------  6 ------------ -
— 13— 15 ----------------— 300 --------- 13 --------  7 ------------



Af 15— 17 j)iis. kr. greiðist 440 kr. af 15 þús. og 8 % af afg.
_  17— 2 0 ------— 0 0 0 ----1 7 ------------------ 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 vfir — 23350--------  200   0 -------------

Skattfrjálst nýbyggingarsjóðstillag einstaklinga og sameignarfélaga, sem stunda 
sjávarútveg seiu aðalatvinnurekstur, skal hækka frá því, er segir í g-lið 14. gr. laga 
nr. 20/1942, úr 20% i 33þg% af hreinum árstckjum þeirra. Akvæði þetta skal koma 
til framkvæmda við álagningu skatta á tekjur ársins 1942.

2. gr.
Tekjum þeim, sem aflað er samkv. 1. gr., skal varið til að standast kostnað þann, 

er rikissjóður kann að hafa af framkvæmd 4. og 5. gr. laganna. Enn fremur skal verja 
3 milljónum króna af tekjunum til þess að efla alþýðutryggingar. Upphæðin greiðist 
til Tryggingarstofnunar rikisins, og skal setja nánari ákvæði um notkun fjárins um 
leið og endurskoðun fer fram á lögum um alþýðutryggingar.

3. gr.
Um álagningu, gjalddaga, lögtaksrétt, viðurlög og innheimtu verðlækkunar- 

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

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

aðar landbúnaðarafurða, er fara skal eftir við ákvörðun verðs landbúnaðarvara, og 
hlutfall milli verðlags landbúnaðarvara og kaupgjalds stéttarfélaga, er miðist við 
það, að heildartekjur þeirra, er vinna að landbúnaði, verði í sem nánustu samræmi 
við tekjur annarra vinnandi stétta. Skal i þvi sambandi tekið tillit til þess verðs, sem 
fæst fyrir útflullar landbúnaðarafurðir.

Nefndin skal skipuð hagstofustjóra, og sé hann formaður nefndarinnar, forstöðu- 
manni búreikningaskrifstofu rikisins, tveim mönnum eftir tilnefningu Búnaðarfélags 
íslands, einum manni eftir tilnefningu Alþýðusainbands íslands og einum manni til- 
nefndum af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæjarfélaga.

Nú verður nefndin sannnála uin vísitölu framleiðslukostnaðar landbúnaðarafurða 
og hlutfall milli verðlags á landbúnaðarafurðum og kaupgjalds stéttarfélaga, og skal 
þá verð á landbúnaðarvörum ákveðið í samræmi þar við, meðan núverandi ófriðar- 
ástand helzt. Þó er ríkisstjórninni heimilt að ákveða Iægra verð á einstökum vöru- 
tegundum gegn frainlagi úr ríkissjóði.

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

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

cr ríkisstjórninni heimilt, að fengnu sam]>ykki Búnaðarfélags íslands, að ákveða 
verð þeirra þannig:

Útsöluverð mjólkur verði lækkað i allt að kr. 1.30 pr. ltr. og verð annarra mjólk- 
urafurða í samræmi við ]>að. Lækkun á verðinu til framleiðenda verði hlutfallslega 
jöfn þeirri lækkun á vísitölu kauplagsnefndar, sem verður í næsta inánuði eftir að 
mjólkurverðslækkunin kemur til framkvæmda, og verðið til þeirra breytist síðan i 
samræmi við brevtingar á visitölunni, en að öðru leyti verði verðlækkunin á mjólk og 
mjólkurafurðum borguð úr ríkissjóði.

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

Ákvæði þessarar greinar um verðlag og ríkisframlag l'alla úr gildi eigi siðar en 
15. september 1943.

6. gr.
Mál út af brolum á löguin þessum t'ara að hætti opinberra mála.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
7. gr.


