
Nd. 170. Breytingartillögur
við frv. til l. um útflutning og innflutning á íslenzkum og erlendum gjaldeyri.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar (EOI).

1. Við 2. gr. Fyrir ,,50 kr." komi: 150 kr.
2. Við 3. gr. Greinin orðist svo: ,

Hver sá, sem til landsins kemur frá útlöndum, skal gefa tollyfirvöldunum
skriflega, sundurliðað a skýrslu um það, hve mikinn gjaldeyri (peningaseðla,
skiptimynt, ávísanir í erlendum og íslenzkum gjaldeyri, hvers konar skulda-
bréf o, s. frv.) hann hafi í fórum sínum.

Erlenda peningaseðla og erlenda mynt, sem hér búsettir menn flytja til
landsins, skal afhenda tollyfirvöldunum, og skila þau fénu til Landsbanka Is-
lands, sem greiðir eigandanum andvirði þess i íslenzkum krónum. Ráðherra
getur þó með reglugerð sett sérstök ákvæði um meðferð þess erlends gjaldeyris,
er skipverjar á Íslenzkum skipum kunna að flytja með sér heim, en hafa fengið
greiddan erlendis skv. settum reglum og viðurkenndum samningum.

Einstaklingar, sem búsettir eru erlendis, skulu við komu sína til landsins
undirrita drengskaparyfirlýsingu um, að þeir muni aðeins eiga gjaldeyrisvið-
skipti við þá banka, sem hafa einkarétt til að verzla með erlendan gjaldeyri, eða
löggiltar gjaldeyrisskiptistöðvar. Ráðherra getur heimilað Landsbanka íslands
að löggilda gjaldeyrisskíptistöðvar til þess að annast þessi víðskipti fyrir sina
hönd, þar sem þurfa þykir.

3. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Hver sá, sem fer af landi burt, skal gefa tollyfirvöldunum skriflega, sund-

urliðaða skýrslu um það, hve mikinn gjaldeyri hann hafi meðferðis.
Einstaklingar, sem búsettir eru hér á landi, skulu við eða fyrir brottför úr

landinu, ef þess er kraf'izt og eins og nánar verður ákveðið í reglugerð, gera grein
fyrir, að þeir hafi aflað sér gjaldeyris til fararinnar á löglegan hátt.

Einstaklingum, sem búsettir eru erlendis, skal heimilt við brottför frá land-
inu að taka með sér til útlenda það, sem þeir kunna að eiga afgangs af þeim er-
lenda gjaldeyri, er þeir hafa löglega flutt með sér til landsins. Jafnframt skulu
þeir, eftir því sem ákveðið verður í reglugerð, leggja fram skilríki fyrir því, að
þeir hafi selt íslenzkum banka eða gjaldeyrisskiptistöð þann erlenda gjaldeyri,
sem þeir hafa notað hér á landi.

4. Við greinina bætist: Upptaka eigna skv. 69. gr. almennra hegningarlaga skal
heimil vera.


