
Nd. 566. Breytingartillögur [63. mál]
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 70 5. júni 1947, um fjárhugsráð, innflutningsverzlun
og verðlagseftirlit.

Frá Einari Olgeirssyni.

1. A undan 1. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Við 5. gr. laganna bætist svo hljóðandi málsgrein:
Þó skal þeim, sem ekki eiga íbúð, heimilt án fjárfestingarleyfis að byggja

íbúðarhús fyrir sjálfa sig, enda sé íbúðin eigi stærri en ákveðið er um verka-
mannabústaði.

2. A eftir 1. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
A eftir 9. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi:
I. júní 1950 skulu úr gildi falla lög nr. 11 12. febrúar 1940, um sölu og út-

flutning á vörum. Skal þar eftir frjálst að bjóða til sölu, selja og flytja út Ís-
lenzkar afurðir með þeim takmörkunum einum, sem fyrir mælir í öðrum lögum
um skil gjaldeyris o. s. frv., og þeim, er hér fara á eftir:

Nú gerir ríkisstjórnin samning við önnur ríki um sölu ákveðinna vöru-
tegunda þangað, og er henni þá heimilt að ákveða, að eigi megi bjóða til þess
ríkis, selja þangað eða flytja þær vörutegundir, er hún hefur samið um sölu á,
nema að fengnu leyfi hennar og með þeim skilyrðum, er hun setur.

Nú selur útflytjandi eigi vöru sína gegn frjálsum gjaldeyri né upp í við-
skiptasamninga almennt samkv. 2. málsgr, þessarar greinar, og skal honum þá
heimilt að kaupa í skiptum vörur til innflutnings, enda sé innflutningur slíkra
vara eigi bannaður eða aðeins leyfður einkasölum ríkisins. Skal fjárhagsráð
veita innflutningsleyfi fyrir slíkum vörum og verðlagsstjóri verðleggja þær
samkvæmt venjulegum álagningarreglum. Afhenda skal gjaldeyriseftirlitinu sölu-
og kaupreikninga allra slíkra vöruskipta, og er því skylt að athuga, að eigi sé
framkvæmdur gjaldeyrisflótti með slíkum vöruskiptum.

Ríkisstjórnin skal fyrir byrjun hvers árs birta skrá yfir vörur þær, sem al-
gerlega er bannað að flytja inn á því ári. Má hún síðar á því ári fella niður
bann á einstökum vörum, en ekki bæta nýjum við. Fyrir :irið 1950 skal þó slík
skrá birt í síðasta lagi 15. maí.


