
Nd. 515. Frumvarp til laga
nm stofnun búnaðarmálasjóðs.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Greiða skal árlega gjald af þeim söluvörulll landbúnaðarins, sem um ræðir i

2. gr., og rennur það í sjóð, er nefnist búnaðarmálasjóður. Sjóður þessi skal vera í
vörzlu Búnaðarfélags Íslands, er hefur á hendi alla stjórn hans og reikningshald.
Fé sjóðsins skal verja til stuðnings og eflingar sameiginlegum nauðsynjamálum
bændastéttarinnar samkvæmt ákvörðun búnaðarþings. Gjald til búnaðarmálasjóðs
er ~'29~ af því verði, sem framleiðendum er greitt fyrir vöruna á hverjum tíma,
ef þær eru seldar á innlendum markaði, en ella skal miða við söluverð þeirra fluttra
um borð (fob) í þeirri höfn, er þær fyrst fara frá, eða söluverð erlendis (cif) að
viðhættum útflutningsupphótum, ef greiddar eru, en að frádregnu flutnings- og
ábyrgðargjaldi til útlanda og miðitsgjaldi.

2. gr.
Þessar vörur eru gjaldskyldar:

a. Mjólk og mjólkurvörur. sem seldar eru frá mjólkurbúum. sérstökum mjólkur-
útsölum (sem eru ekki útibú eða útsala frá mjólkurbúum), rjómabúum og
smjörsamlögum, svo og önnur mjólk, sem verðjöfnunargjald er greitt af samkv.
lögum um meðferð og sölu mjólkur og rjóma, nr. 1/1935.

b. Kindakjöt. sem selt er frá sláturhúsum, hvort sem það er selt it innlendum eða
erlendum markaði.

e. Gærur og ull, sem telmar eru í verzlanir eða verksmiðjur.
d. Grænmeti og gróðurhúsa framleiðsla hvers konar, sem seld er í verzlunum eða

sölumiðstöðvum.
e. Heimilt er með reglugerð að ákveða sama gjald af seldum garðávöxtum og

eggjum, enn fremur af mjólk, mjólkurvörum og kjöti, sem ekki er tilgreint
a. og h., svo og Ioðskinnum og öðrum söluvörum landbúnaðarins.

3. gr.
Gjald það, er um ræðir í 1. gr., greiðist af þeim verzlunum og sölumiðstöðvum,

er fyrst veita vörunum móttöku.
Skylt er þessum aðilum að afhenda hlutaðeigandi lögreglustjóra skýrslu um

móttekið vörumagn ásamt söluverði þessara vara, svo sem reglugerð mælir fyrir.

4. gr.
Lögreglustjórar skulu innheimta gjaldið og gera reikningsskil fyrir því til land-

húnaðarráðuneytisins, svo sem ráðuneytið og reglur um opinber reikningsskil mæla
fyrir. Gjaldið má taka lögtaki.

Ráðherra setur með reglugerð nánari fyrirmæli um framkvæmd laga þessara
að fengnum tillögum Búnaðarfélags Íslands.

5. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, 50--5000 kr., nema þyngri refsing liggi

við eftir öðrum lögum.

6. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.


