
Ed. 200. Nefndarálit
um frv. til 1. ura breyt. á 1. nr. 3 13. febr. 1943, um verðlag.

F rá  allsherjarnefnd.
Nefndin hefur athugað frv. þetta og sent það til um sagnar viðsldptaráðs og verzl- 

unarráðs. Hafa bæði þessi ráð látið uppi álit sitt um  frv., og eru álitsgerðirnar prent- 
aðar sem fylgiskjöl með nefndarálitinu. Þá hefur nefndin og átt tal við flutningsmann 
frv.

Að athuguðu máli telur nefndin, að ]>rátt fvrir  orðalag upphafs 1. gr. frv. um 
skyldu viðskiptaráðs til að setja skilyrði það, sem þar uni j-œðir, þá sé efni greinar- 
innar ekki annað en að veita ráðinu heimild til að setja stikt skilyrði. En telja verður, 
að slíka heiinild hafi ráðið nú þegar í 4. tölul. 2. gr. laga nr. 1 16. jan. 1943, uin inn- 
flutning og gjaldeyrismeðferð, þar  sein segir, að viðskiptaráð „úth lutar innflutningi á 
vörum til innflytjenda og setur þau skilyrði um hann, sem nauðsvnleg kunna að 
vera eða verða vegna ófriðarástands eða viðskiptaskilyrða.“

Af álitsgerð viðskiptaráðs er að vísu svo að sjá sem ráðið telji, að heimild þessi 
mætti vera gleggri. Nefndin telur aftur á móti ótvirætt, að þegar viðskiptaráð telur 
ófriðarástandið eða viðskiptaskilvrði almennt vera nauðsynlcgt skilyrði uni, að inn- 
flytjandi selji tiltekinn hluta vörunnar til verzlana eða iðnaðarm anna með heildsölu- 
verði, þá hafi ráðið heimild til að setja slikt skilyrði. Og vill nefndin berum  orðum 
taka fram, að hún  telur einmitt vel hugsanlegt, að ófriðarástandið eða viðskiptaskil- 
yrði almennt skapi stundum nauðsyn á, að þvílíkur fyrirvari sé settur i innflutn- 
ingsleyfin, en ef þessi atvik eru ekki fvrir  hendi, telur nefndin ekki ástæðu til, að 
hann sé settur.

Nefndin telur þvi, að ój>arft sé að sam þykkja frv. og að t’ullnægjandi sé, að hátt- 
virf deild láti uppi með rökstuddri dagskrá skoðun sina um, að viðskiptaráð hafi 
nægilega heimild i þessu efni.

Nefndin leggur því til, að frv. verði afgreitt með svo hljóðandi



RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem deildin telur, að viðskiptaráð hafi þegar glögga heimild til ráðstafana 

þeirra, sem í frv. greinir, telur hún  ástæðulaust að sainþvkkja frv. og tekur fyrir 
næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 19. okt. 1943.
Bjarni Benediktsson, Guðm. í. Guðmundsson, Lárus Jóhannesson.

form., frsm. fundaskr.
Bernh. Stefánsson. Steingr. Aðalsteinsson.

Fylgiskjal I.
VIÐSKIPTARÁÐIÐ

Reykjavík, 8. okt. 1943. 
Samkvæmt ósk yðar i bréfi, dags. 25. f. m., sendir Viðskiptaráðið yður hér með 

umsögn uni frum varp  til laga um breyting á lögum nr. 3 13. febr. 1943, um  verðlag, 
i'lutt af hr. Gísla Jónssyni.

I frumvarpi þessu virðist gert ráð fyrir  því, að Viðskiptaráði skuli skylt að setja 
j>ar greint skilyrði í öll innflutningsleyfi á vörum, sbr. orðalagið: „Viðskiptaráð skal 
setja“ o. s. frv. Slíka ófrávíkjanlega reglu verður að telja bæði óþarfa og óheppilega. 
Óþörf er hún  að sjálfsögðu gagnvart öllum heildsöluinnflytjendum og að j^vi er 
lekur til smásöluverzlana, sem eru innflytjendur, m undi það verða þungt í vöfuin að 
þurfa ætíð að setja slíkt skilyrði, enda ástæðulaust í mörgum tilfellum. Sú regla, sem 
í niðurlagi g reinarinnar felst, væri að áliti Viðskiptaráðsins lítt framkvæmanleg. 
Samkvæmt henni mundi Viðskiptaráð jmrfa að hafa m ann við tollafgreiðslu varanna, 
er ritaði á leyfin, að hve miklu leyti Viðskiptaráð ætlaðist til, að varan  yrði seld i 
smásölu. Mundi slíkt fyrirkomulag verða ójiægilegt fyrir  innflytjendur og aukinn 
kostnaður og fyrirhöfn  fyrir  Viðskiptaráð. Enda þótt Viðskiptaráðið álíti ekki heppi- 
legt að lögleiða þessa reglu sem skyldu, telur það æskilegt, með tilliti til dreifingar 
vörunnar, að j)að hafi heiinild til að setja ákvæði um  það i innflutningsleyfi, að svo 
og svo mikill hluti vörunnar sé seldur út á land og að svo og svo inikill hluti skuli 
seldur með heildsöluálagningu, ef innflytjandinn er smásöluverzlun. Þessa heimild 
mundi Viðskiptaráðið ekki nota nema i sérstökum tilfellum, þar sem á því væri talin 
þörf. Skal og á jiað bent í þessu sambandi, að i Iögum uin innflutning og gjaldeyris- 
meðferð, 4. gr„ er Viðskiptaráði veitt heiinild til að setja þau skilyrði um  innflutn- 
ing, sem nauðsynleg kunna  að vera eða verða vegna ófriðarástands eða viðskipta- 
skilyrða. í reglugerð um innflutning og gjaldevrisverzlun, 2. gr., er þetta endurtekið, 
þar sein segir: „Viðskiptaráð getur sett j)au skilyrði fyrir  leyfisveitingum, sem á- 
stæða er til“. Viðskiptaráð telur á engan hátt athugavert, að heimild j)essi sé nánar 
skýrð og gerð ótviræðari.

Frum varp  þetta gerir ráð fyrir þvi, að setning slikra skilyrða, sem það ræðir um, 
sé verðlagsmál, þar sem það er uiii breytingu á lögum uin verðlag. Ef frum varp  þetta 
yrði að lögum óbreytt, sýnist afleiðingin af þvi verða sú, að útgáfu gjaldeyris- og inn- 
flutningsleyfa, með j)ar greindum skilvrðum, yrði að skoða sem verðlagsmál. En 
hingað til hefur að sjálfsögðu útgáfa gjaldeyris- og innflutningsleyfa og setning skil- 
yrða í þeim ætíð verið talin  innflutnings- og gjaldeyrismál. En á milli þessa tvenns, 
hvort uni innflutnings- og gjaldeyrismál eða verðlagsmál er að ræða, verður að 
greina, þvi að Viðskiptaráðið er að nokkru  levti skipað á annan  hátt en venjulega, 
þegar það fjallar um verðlagsmál, j). e. þá víkja tveir af h inum  reglulegu ráðsmönn- 
um sæti, en aðrir tveir, sem sérstaklega eru til j)ess skipaðir, koma í jíeirra stað. Ef 
því frum varp þetta yrði samþykkt óbreytt og setning j)eirra skilyrða, sem það ræðir 
um, vrði talið verðlagsmál, eins og sýnist gert ráð fvrir  i frumvarpinu, mundi það



hafa þá þýðingu, að tveir ráðsmenn yrðu ætíð að víkja sæti við útgáfu leyfa með slík- 
um  skilyrðum, en eins og áður er drepið á, virðist ætlun frum varpsins sú, að slik 
skilyrði séu sett í öll innflutningsleyfi á vörum.

Þetta verður að teljast mjög óeðlilegt, og er raunar  ósennilegt, að slíkt hafi vakað 
fyrir  flutningsmanni. Efnisreglu þá, er í frum varpinu felst og á að tryggja réttmæta 
vöruskiptingu, virðist að öllu leyti eðlilegra að telja til breytinga á lögum um  inn- 
flutning og gjaldeyrismeðferð en á lögum um verðlag.

Með tilvísun til fram anritaðs getur Viðskiptaráðið ekki mælt með jm ,  að frum- 
varp þetta verði samþykkt óbreytt, en vill h ins vegar taka fram, að það hefur ekkert 
við jjað að athuga, að j)að fái ákveðnari heiinild til að setja skilvrði þau, sem frum- 
varpið fjallar um, i innflutnings- og gjaldeyrisleyfi.

Svanbjörn Frimannsson.
Stefán Jónsson.

Til allsherjarnefndar efri deildar Aljiingis, Reykjavik.

Fylgiskjal II.
VERZLUNARRÁÐ ÍSLANDS

Reykjavík, 12. okt. 1943.
Verzlunarráð íslands hefur meðtekið hréf a llsherjarnefndar efri deildar, dags. 

25. sept., ásamt frumvarpi til laga uin breyting á lögum nr. 3 13. febr. 1943, um  verð- 
lag, flm. Gisli Jónsson, og leyfir sér hér  með, eftir að hafa leitað álits Félags isl. 
bvggingarefnakaupmanna, að senda neðangreinda uinsögn um  frum varp  þetta.

Samkvæmt greinargerð, sem fylgir frumvarpinu, verður helzt ráðið, að með 
Jagabreytingu þessari viiji fhu. tryggja jiað, að afskekktir  landshlutar verði ekki af- 
skiptir, að því er ýmsar vörur, sérstaklega ýmsar byggingarvörur, snertir, og að verzl- 
anir og iðnaðannenn í slikum afskekktum landshlutum  jiurfi ekki að kaupa slíkar 
vörur með smásöluálagningu hjá  smásöluverzlunum i Reykjavík og flytja jiær siðan 
með miklum flulningskostnaði til h inna afskekktu staða.

Flutningsm aður álítur, að hagsmunum hinna afskekktu landshluta verði bezt 
óorgið, ef umra 'ddar smásöluverzlanir eru skyldaðar af Viðskiptaráði tii ]>ess að 
selja vissan hluta af innflutningi sinum ineð heildsciluálagningu, og ætlast flm. til 
jiess, að slík skipting sé gerð, eftir að varan hefu r verið innflutt.

Hér er um algert nýma'li i islenzku viðskiptalifi að ræða, sern sé það að skylda 
smásöluverzlanir til þess að vera einnig heildsöluverzlanir ineð jjeim afleiðingum, að 
smásöluálagningin yrði að hækka, ef nokkur hluti innflutningsins ætti að seljast með 
lægri heildsöluálagningu.

En þótt um vörur með heildsöluálagningu í stað vara með sinásöiuálagningu 
væri að ræða h já  smásöluverzlununi í Reykjavík, er Verzlunarráðinu ekki ljóst, 
hvernig flutningskostnaður frá Reykjavík til h inna  afskekktu landshluta ætti að lækka 
við það.

Verzlunarráðinu er ekki heldur ljóst, hvernig ætti að tryggja Jiað, þegar um 
takm arkaðar vörur er að ræða, eins og nú er, að vissir landshlutar og vissir aðilar 
fengju vörurnar, sem búið va*ri að ákveða heildsöluálagninguna á, og hver ætti að 
tryggja seljendur fyrir  tapi af þvi að liggja með vöruna og bíða eftir kaupendum  frá 
h inum  afskekktari landshlutum. Líklega yrði Viðskiptaráðið að taka á sig alla ábyrgð 
i sambandi við slík viðskipti.

Verzlunarráðið er þe irrar  skoðunar, að sú tilhögun, sem nú er á þessum málum, 
sé vel við unandi fyrir  alla aðila, en hún  er sú, að Viðskiptaráðið veiti þeim innflutn- 
ingsleyfi, sem hafa haft innflutninginn með höndum  samkvæmt skýrslum, sem Við- 
skiptaráðinu hafa borizt, en ef þörf er fvrir  ný jar  verzlanir eða sérstakir aðilar þurfa



á innflutningi að lialda á einhverjum stöðum á landinu, m un Viðskiptaráðið taka 
iillit til j)ess við levfisveitingar, ef ástæða jjykir til, en með innflutningsleyfin i 
höndunum  m unu viðkomandi aðilar bezt geta tryggt sér ódýrar vörur á hverjum  stað.

Verzlunarráðið getur þvi ekki séð annað en að lagabreytingin sé varhugaverð 
og óþörf og að hún  m uni ekki, nema síður sé, tryggja betur en nú er h inum  af- 
skekktu landshlutum  nauðsynjar  með sama verði og söniu k jö rum  og öðrum lands- 
hlutum, að svo miklu levti sem unn t er.

Verzlunarráðið getur því ekki mælt með því, að uiurætt frum varp eða frumvarp, 
sem felur i sér slík nýmæli, sem hér er uin að ræða, verði samþykkt.

Ef háttv irt  nefnd óskar eftir frekari upplýsingum varðandi mál þetta, er Verzl- 
unarráðið að sjálfsögðu viðbúið að Iáta þær i té.

Með sérstakri virðingu,
Verzlunarráð íslands,

Helgi Bergsson.
Til a llsherjarnefndar efri deildar Alþingis.


