
Nd. 88. Frumvarp til laga [63. mál]
um breyting á lögum nr. 70 5. júní 1947, um fjárhagsráð, innflutningsverzlun og
verðlagseftirlit.

Flm.: Skúli Guðmundsson, Halldór Ásgrímsson, Steingrímur Steinþórsson,
Eysteinn Jónsson.

1. gr.
2. málsgr, Ð. gr. laganna falli burt.

10. gr. laganna orðist svo:
Engar vörur má flytja til landsins nema að fengnu innflutnings- og gjaldeyris-

leyfi. Frá þessu getur fjárhagsráð þó gefið undanþágu með auglýsingu, að fengnu
samþykki ríkisstjórnarinnar.

Fjárhagsráð úthlutar innflutnings- og gjaldeyrisleyfum til kaupa á þeim vör-
um, sem háðar eru leyfisveitingum, og getur sett þau sk.ilyrði um innflutninginn,
sem nauðsynleg kunna að vera vegna viðskiptasamninga eða af öðrum ástæðum.

Úthlutun innflutnings- og gjaldeyrisleyfa skal hagað samkvæmt fyrirmælum 11.
gr. laga þessara.

2. gr.

11. gr. laganna orðist svo:
Innflutnings- og gjaldeyrisleyfi fyrir kornvörum, kaffi og sykri skulu veitt eftir

óskum innflytjenda, ef þeir hafa tryggt sér gjaldeyri til greiðslu á vörunum. Að öðru
leyti skulu leyfi fyrir þessum vörum miðuð við það, að jafnan sé nóg af þeim á

3. gr.
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öllum verzlunarstððum á landinu til þess að fullnægja þörfinni fyrir þær, eða til
þess að allir neytendur geti fengið það magn af þessum vörum, sem skömmtunar-
seðlar gilda fyrir, ef eitthvað af vörunum er skammtað.

Þegar fjárhagsráð hefur ákveðið, hvaða fjárhæð skuli varið til innflutnings á
fatnaði, vefnaðarvörum og skófatnað i úr öðru efni en gúmmí til smásöludreifingar
árið 1950, skal það veita innflutnings- og gjaldeyrisleyfi fyrir helmingi þeirrar
fjárhæðar, og gildi þau sem stofnleyfi í (j mánuði frá útgáfudegi þeirra. Skal þess-
um stofnleyfum skipt þannig milli innflytjenda, að Samband ísl. samvinnufélaga fái
45% handa sambandskaupfélögunum og önnur verzlunarfyrirtæki 55 % af heildar-
fjárhæðinni og séu stofnleyfin veitt öllum innflytjendum á sama tíma. A sama hátt
skulu gefin út stofnleyfi til innflutnings ú iðnaðarefnivörum til fata- og skógerðar. og
skal heildarupphæð þeirra leyfa ekki fara fram úr 50% af samanlagðri upphæð þeirra
stofnleyfa, sem um getur Í 1. málslið þessarar málsgreinar, enda sé þess gætt, að ekki
sé veittur innflutningur til annars vefnaðarvöruiðnaðar og skógerðar en þess, sem
hagkvæmt er að hafa Í landinu. Samband Ísl. samvinnufélaga á rétt á að fá 45% af
þessum efnivöruinnflutningi til þeirra iðnaðarfyrirtækja, er það og félög þess reka.

Eftir að stofnleyfin hafa verið gefin út, skulu gefnir út nýir skömmtunarseðlar.
og má samanlagt gjaldeyrisverðmæti þeirra ekki fara fram úr 70% af heildarupp-
hæð stofnleyfanna. Vörur þær, sem fluttar eru inn gegn stofnleyfunum, má aðeins
selja gegn hinum nýju skömmtunarseðlum eða seðlum, er síðar verða út gefnir.
Nú hafa stofnleyfi verið gefin út samkv. 2. málsgr. þessarar greinar og nýir skömmt-
unarseðlar hafa öðlazt gildi, og skal úthlutun innflutnings- og gjaldeyrisleyfa til
kaupa á þeim vörum, er þar greinir, þar eftir hagað þannig, að leyfunum sé skipt
milli innflytjenda í hlutfalli við gjaldeyrisverðmæti þeirra skömmtunarseðla. sem
gefnir eru út samkvæmt ákvæðum þessarar greinar og innflytjendur skila til fjár-
hagsráðs.

Meðan takmarkaður er innflutningur á þeim vörum, sem nefndar eru í 2.
málsgr. þessarar greinar, skulu þær skammtaðar. til þess að tryggt sé, að þær
skiptist jafnt milli landsmanna, og skal þess gætt, að aldrei séu gefnir út skörnmt-
unarseðlar, er gildi fyrir meira af vörum en flutt er til landsins. A skömmtunarseðl-
unum sé tilgreint það gjaldeyrisverðmæti, er þeir gilda fyrir, og um leið og útsölu-
verðið á vörunum er ákveðið skal einnig ákveðið skömmtunarverðmæti þeirra (þ.
e. gjaldeyrisverðmæti), hverrar tegundar fyrir sig, enda séu vörurnar aðeins seldar
gegn skömmtunarseðlum. sem gilda fyrir jafnmikið og skömmtunarverðmæti vör-
unnar nemur. Skylt er að verðmerkja vörurnar, þar sem tilgreint sé hvort tveggja,
skömmtunarverðmæti þeirra og útsöluverð.

Úthlutun innflutnings- og gjaldeyrisleyfa fyrir eftirtöldum vörum skal hagað
sem hér greinir:
1. Stofnleyfi skulu gefin út fyrir smávörum (er teljast með vefnaðarvöruflokkn-

um), gúmmí skófatnað i, búsáhöldum, leir-, gler- og postulínsvörum og hrein-
lætisvörum. Skal stofnleyfunum skipt milli Samb. ísl. samvinnufélaga og félaga
þess annars vegar og annarra verzlana hins vegar, í sömu hlutföllum og stofn-
leyfum þeim, sem um getur í 2. málsgr. þessarar greinar. Seinni úthlutanir
leyfa fyrir þessum vörum verði þannig, að innflutningurinn skiptist milli
framannefndra tveggja aðila í réttu hlutfalli við skilaða vefnaðarvöruskömmt-
unar seðla þeirra, sbr. 3. málsgr.

2. Leyfum fyrir nýjum, þurrkuðum og niðursoðnum ávöxtum, kryddvörum alls
konar og nýlenduvörum, sem ekki eru taldar í 1. málsgr. þessarar greinar, skal
skipt milli innflytjenda í hlutfalli við slálaða skömmtunarseðla fyrir neyzlu-
sykri árið á undan.

3. Leyfum fyrir varahlutum til bifreiða og bifreiðagúmmí skal skipt milli kaup-
staða og sýslufélaga í réttu hlutfalli við tölu skráðra bifreiða í hverju umdæmi.
Síðan skal úthlutun til verzlana og viðgerðar stöðva innan hverrar sýslu og kaup-
staðar fara eftir ósk bifreiðaeigenda.
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Þegar fjárhagsráð veitir fjárfestingarleyfi samkv. 5. gr., skal það áætla, í er-
lendum gjaldeyri, verð þess timburs, sements, steypustyrktarjárns. þakefnis, mið-
stöðvarefnis, hreinlætistækja, gólfdúks og rúðuglers, sem til framkvæmdarinnar þarf,
og skal leyfishafi fá ávísanir á innflutnings- og gjaldeyrisleyfi fyrir þessum vör-
um. Avísanir þessar getur hann aðeins notað þannig, að afhenda þær verzlunum,
kaupfélögum eða öðrum verzlunarfyrirtækjum, og skulu viðkomandi verzlanir þá fá
innflutnings- og gjaldeyrisleyfi fyrir þeim vörum, sem ávísanirnar gilda fyrir.

Innflutnings- og gjaldeyrisleyfum fyrir byggingarefni, sem ætlað er til viðhalds
mannvirkja og framkvæmda, sem ekki þarf fjárfestingarleyfi fyrir, skal skipt milli
héraða (kaupstaða og sýslufélaga) í hlutfalli við mannfjölda. Í hverju héraði skal
leyfum þessum skipt milli verzlana í sömu hlutföllum og þeim leyfum, sem veitt eru
samkvæmt næstu málsgrein hér að framan.

Úthlutun innflutnings- og gjaldeyrisleyfa til kaupa á öðrum vörum en þeim,
sem nefndar eru í þessari grein, fer eftir ákvörðunum fjárhagsráðs, nema fyrirmæli
um það efni séu sett með öðrum lögum eða ályktunum frá Alþingi.

12. gr. laganna orðist svo:
Fjárhagsráð ráðstafar gjaldeyri til kaupa á þeim vörum erlendis, sem eigi þarf

innflutningsleyfi fyrir, svo og til annarra nauðsynja.
Fjárhagsráð hefur heimild til að ráðstafa farmrými í skipum, sem íslenzkir

aðilar hafa til vöruflutninga að og frá landinu, ef nauðsynlegt þykir.
Ríkisstjórnin getur ákveðið skömmtun á einstökum vörutegundum, ef hún telur

þess þörf, og skal þá framkvæmd skömmtunarinnar falin fjárhagsráði.

4. gr.

5. gr.
Í stað orðanna "innflutnings- og gjaldeyrisdeildar" 1. málsgr. 13. gr. laganna

komi: fjárhagsráðs.

15. gr. laganna orðist svo:
Fjárhagsráð getur ákveðið hámarksverð á hvers konar vörum, þar á meðal há-

mark álagningar, umboðslauna og annarrar þóknunar, sem máli skiptir um verðlag
í landinu. Svo getur það og úrskurðað um aðra kostnaðarliði, sem til greina koma
við verðlagningu á vörum. Þá getur fjárhagsráð einnig ákveðið gjöld fyrir flutninga
á landi, sjó og í lofti, þar með talin farmgjöld og afgreiðslugjöld, enn fremur greiðsl-
ur til verktaka og verkstæða fyrir alls konar verk, svo sem pípu- og raf'lagningar,
smíðar, málningu og veggfóðrun, sauma skap, prentun og því um líkt. Fjárhagsráð
getur enn fremur ákveðið hámarksverð á veiting um á greiðasölustöðum, fæði, snyrt-
ingu, fatapressun og aðgöngumiðum að almennum skemmtunum og öðru slíku.

Ákvæði þessarar greinar taka ekki til vörutegunda, sem verðlagðar eru sam-
kvæmt sérstökum lögum, né til vöru, sem seld er úr landi, eða launa fyrir verk, sem
ákveðin hafa verið með samningum stéttarfélaga.

6. gr.

16. gr. laganna orðist svo:
Fjárhagsráð fer með verðlagseftirlit, nema það verði falið öðrum með lögum, og

getur ráðið falið sérstökum trúnaðarmönnum eftirlitið. Þeir, sem fara með verðlags-
eftirlit samkvæmt lögum þessum, geta krafið hvern sem er allra þeirra upplýsinga,
skýrslna og annarra gagna, er þeir telja nauðsynleg í starfi sínu.

7. gr.

17. gr. laganna orðist svo:
Úrskurðum og ályktunum fjárhagsráðs um verðlagsmál verður ekki áfrýjað.

ÞÓ má taka mál til meðferðar á ný, ef ástæður hafa breytzt eða nýjar skýrslur komið
fram, er máli skipta.

8. gr.
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9. gr.
Upphaf 19. gr. laganna verði þannig:
Allar verðlags ákvarðanir, sem samþykktar eru af f'járhagsráði, skulu birta~

þegar í stað, og ganga þær í gildi o. s. frv.

10. gr.
Í stað orðanna "innflutnings- og gjaldeyrisdeildar"

fjárhagsráðs.
20. gr. laganna korni:

11. gr.
Upphaf 21. gr. laganna verði þannig:
Fjárhagsráðsmönnum og starfsmönnum fjárhagsráðs er bannað, o. s. frv.

12. gr.
Upphaf 22. gr. laganna orðist svo:
Hver sá, er vanrækir að láta fjárhagsráði eða starfsmönnum þess í té skýrslur

þær, sem honum er skylt að gefa, o. s. frv.

13. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
A síðasta þingi var fram borið frumvarp, it þingskjali 37, um breytingar á lög-

unum um fjárhagsráð. Var það samþykkt í neðri deild þingsins, en fellt í efri deild
með eins atkvæðis mun. Frumvarp það, sem hér er flutt, boðar sömu stefnu í við-
skiptamálum og hitt, sem lá fyrir síðasta þingi. Aðalatriði frumvarpsins eru þau,
að innfluttum vörum skuli skipt sem sanngjarnlegast milli landsmanna og að þeir
geti ráðið því, hjá hvaða verzlunarfyrirtækjum þeir kaupa vörurnar.

Helztu lagabreytingarnar, sem frumvarp þetta felur í sér, eru þessar:
1. Innflutnings- og gjaldeyrisdeildin (þ. e. svonefnd viðskiptadeild ) verði lögð

niður, en fjárhagsráð annist úthlutun allra innflutnings- og gjaldeyrisleyfa.
2. Innflutningi á vefnaðarvörum og skófatnaði. sem ætlað er til smásöludreif-

ingar, verði hagað þannig, að í fyrstu verði veitt innflutnings- og gjaldeyris-
leyfi fyrir helmingi þeirrar fjárhæðar, sem áhveðið verður að verja tíl kaupa it
þessum vörum úrið lH50, og nefnast þau stofnleyfi. Skal þessum stofnleyfum
skipt þannig, að Samband ísl. samvinnufélaga og deildir þess fái 45%, en önnur
verzlunarfyrirtæki 55 % af heildarupphæðum stofnleyfanna. Einnig séu gefin út
stofnleyfi fyrir efni til fata-, iðnaðar- og skó gerðar, og á S. Í. S. rétt á að fái
45% af þeim innflutningi. Vörur þær, sem inn verða fluttar gegn stofnleyfun-
um, má aðeins selja gegn nýjum skömmtunarseðlum, sem út verða gefnir, og
mega þeir nýju seðlar ekki gilda samtals fyrir meira en 70% af samanlögðum
upphæðum stofnleyfanna.

Eftir að úthlutun stofnleyfanna er lokið, skal úthlutun innflutnings- og
gjaldeyrisleyfa til kaupa it frnmannef'ndum vörum hagað þannig, að leyfunum
sé skipt milli innflytjenda í hlutfalli við gjaldeyrisverðmæti þeirra nýju skömmt-
unarseðla og skömmtunarseðla. er síðar verða gefnir út, sem innflytjendur skila
til fjárhagsráðs, enda er svo fyrir mælt, að meðan innflutningur á þessum vör-
um er takmarkaður, skuli þeim jafnað milli landsmanna með skömmtun og aldrei
gefnir út skömmtunarseðlar, er gildi fyrir meira af vörum en keypt er til landsins.

3. Úthlutun leyfa fyrir nokkrum vörum, sem ekki eru skammtaðar. þ. e. smávörum
til f'atagerðar, gúmmískófatnaði, búsáhöldum. leir-, gler- og postulínsvörum og
hreinlætisvörum, verði hagað þannig, að í fyrstu verði gefin út stofnleyfi eins og
fyrir vefnaðarvörum, en framvegis skiptist leyfi fyrir þessum vörum milli S. í. s.
og félaga þess annars vegar og annarra vendana hins vegar, í sömu hlutföllum
og vefnaðarvöruleyfin.
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4. Leyfi fyrir ávöxtum, kryddvörulll og nýlenduvörum, öðrum en þeim, sem taldar
eru í 1. málsgr. 3. gr. skiptist milli innflytjenda í hlutfalli við sölu þeirra á
sykri næsta ár á undan. Þar með telst ekki sala it sykri til brauðgerðarhúsa eða
verksmiðja.

5. Leyfum fyrir varahlutum og hjólbörðum til bifreiða sé skipt milli héraða (kaup-
staða og sýslufélaga) í hlutfalli við tölu skráðra bifreiða í hverju lögsagnarum-
dæmi, og þeim leyfum, sem koma í hlut hvers héraðs, skipt milli verzlana og
viðgerðarstöðva, sem þar eru reknar, eftir óskum bifreiðaeigenda.

6. Þeir, sem fá fjárfestingarleyfi til framkvæmda. skulu jafnframt fá ávísanir á inn-
flutnings- og gjaldeyrisleyfi fyrir þeim helztu erlendu vörum, sem til fram-
kvæmdanna þarf, en ávísunum þessum framvísa þeir síðan hjá þeim verzlunar-
fyrirtækjum, sem flytja inn vörurnar.

f 4.-12. gr. frv. eru ekki nýmæli, en efni þeirra aðallega formsbreytingar, sem
stafa af því, að ráðgert er, að viðskiptanefndin verði lögð niður.

Verðlagseftirlitið er nú ein af undirdeildum fjárhagsráðs, og er hér gert ráð fyrir,
að fjárhagsráð hafi þetta eftirlit og geti falið sérstökum trúnaðarmönnum að annast
það. En í því sambandi skal athygli vakin á því, að sérstakt frumvarp um verðlag,
verðlagseftirlit og verðlagsdóm. liggur nú fyrir efri deild Alþingis, og verði það að
lögum, falla að sjálfsögðu úr gildi ákvæði fjárhagsráðslaganna um verðlagseftirlit.
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