
Nd. 694. Frumvarp til laga [63. mál]
um breyting á lögum nr. 70 5. júní 1947, um fjárhagsráð, innf'lutningsverzlun og'
verðlagseftirlit.

(Eftir 2. umr. Í Nd.)

1. gr.
Fyrri málsgrein 9. gr. laganna orðist þannig:
Viðskiptamálaráðherra hefur yfirstjórn fjárhagsráðs. ÞÓ skulu ákvarðanir um

öll höfuðatriði bornar undir ríkisstjórnina í heild til samþykktar. Viðskiptamála-
ráðherra sker einnig úr um ágreiningsmál, sem einhver fjárhagsráðsmaður skýtur
til hans.

2. gr.
10. gr. laganna falli burt.

3. gr.
11. gr. laganna, sem verður 10. gr., orðist svo:
Engar vörur má flytja til landsins nema að fengnu innflutnings- og gjald-

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

Fjárhagsráð úthlutar gjaldeyris- og innflutningsleyfum til kaupa á þeim vörum,
sem háðar eru leyfisveitingum, og getur sett þau skilyrði um innflutninginn, sem
nauðsynleg kunna að vera vegna viðskiptasamninga eða af öðrum ástæðum.

Úthlutun gjaldeyris- og innflutningsleyfa skal hagað samkvæmt fyrirmælum
laga þessara.

4. gr.
A eftir 11. gr. laganna (10. gr.) komi nýjar greinar, svo hljóðandi (og breytist

greinatalan samkvæmt því):
a. (11. gr.) Meðan takmarkaður er innflutningur á fatnaði, vefnaðarvörum og

skófatnaði (öðrum en gúmmiskófatnaði), skulu vörur þessar skammtaðar, til
þess að tryggt sé, að þær skiptist jafnt milli landsmanna, og skal þess gætt, að
aldrei séu gefnir út skörnmtunarseðlar, er gildi fyrir meira af vörum en flutt
er til landsins. A skömmtunarseðlunum sé tilgreint það gjaldeyrisverðmæti, er
þeir gilda fyrir, og um leið og útsöluverð á vörunum er ákveðið, skal einnig
ákveða skömmtunarverðmæti þeirra (þ. e. gjaldeyrisverðmæti), hverrar teg-
undar fyrir sig, enda séu vörurnar aðeins seldar gegn skömmtunarseðlum, sem
gilda fyrir jafnmikið og skömmtunarverðmæti vörunnar nemur. Skylt er að
verðmerkja vörurnar, þar sem tilgreint sé hvort tveggja, skömmtunarverðmæti
þeirra og útsöluverð.

b. (12. gr.) Innflutnings- og gjaldeyrisleyfum fyrir varahlutum til bifreiða og bif-
reiðagúmmíi skal skipt milli kaupstaða og sýslufélaga í réttu hlutfalli við tölu
skráðra bifreiða í hverju umdæmi. Síðan skal úthlutun til verzlana og viðgerð-
arstöðva innan hverrar sýslu og kaupstaðar fara eftir óskum bifreiðaeigenda.

5. gr.
Síðari málsgrein 1. tölul. 12. gr. laganna, sem verður 13. gr., orðist þannig:
Höfuðreglan. sem fara skal eftir við úthlutun leyfanna, skal vera að láta þá

sitja fyrir innkaupum, sem geta sýnt fram á, að þeir geti keypt vöruna og komið
henni til neytandans við ódýrasta verði, í þeim vöruflokkum, þar sem hægt er að
koma við gæðasamanburði. 1 öðrum vöruflokkum skal veita % hluta af innflutn-
ingnum til þeirra innflytjenda, er áður hafa annazt hann, og í sömu hlutföllum og
þeir hafa haft næstu 3 ár á undan (meðaltal), en hinum % hluta skal úthluta annað
hvort til viðbótar á sama hátt eða til að greiða fyrir nýjum innflytjendum eða til
að jafna óeðlilegan mismun að dómi fjárhagsráðs. Við úthlutun leyfanna skal enn
fremur að því stefnt, að vörudreifingin um landið verði sem jöfnust, miðað við
þarfir á viðkomandi stað og heildarinnflutning til landsins í hverjum vöruflokki.
Innflutnings- og gjaldeyrisleyfi skal yfirleitt ekki veita, nema fyrir liggi upplýsingar
um verð vörunnar, og þá fyrir ákveðnu magni fyrir ákveðið verð.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


