
Nd. 175. Frumvarp til laga [103. mál]
um skipan innflutnings- og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl.

(Lagt fyrir Alþingi á 73. löggjafarþingi, 1953.)

1. gr.
Frjáls skal vera innflutningur til landsins á þeim vörum, sem rikisstjórnin

ákveður hverju sinni með reglugerð. Enn fremur ákveður ríkisstjórnin með reglu-
gerð hvaða gjaldeyrisgreiðslur skuli frjálsar. Aðrar vörur og gjaldeyrisgreiðslur
skulu háðar innflutnings- og/eða gjaldeyrisleyfum.

Ríkisstjórnin hefur heimild til að setja skilyrði um innflutning og gjaldeyris-
sölu, sem nauðsynleg kunna að vera vegna viðskiptasamninga eða af öðrum ástæð-
um, svo sem til stuðnings atvinnuvegunum eða einstökum greinum þeirra.

2. gr.
Óheimilt er að tollafgreiða vörur, sem samkvæmt 1. gr. eru háðar leyfisveit-

ingum, nema gegn innflutningsleyfi.
Bankar mega ekki láta gjaldeyri af hendi fyrir vörum, sem háðar eru leyfis-

veitingum eftir reglugerð settri samkvæmt 1. gr. þessara laga, nema leyfi sé fyrir
hendi.

3. gr.
Landsbanki íslands og Útvegsbanki Íslands h.f. hafa einkarétt til að verzla með

erlendan gjaldeyri. ÞÓ er póststjórninni heimil slík verzlun innan þeirra takmarka,
sem ríkisstjórnin setur.

Þeim gjaldeyri, sem bankarnir kaupa, skal skipta milli Landsbanka íslands og
Útvegsbanka Íslands h.f., þannig að hinn síðarnefndi fái á kaupgengi einn þriðja
gjaldeyris, ef hann óskar, hlutfallslega af hverri mynt, er keypt er á mánuði hverj-
um. Hlutfalli því, er hvor banki fær, getur ríkisstjórnin breytt, ef báðir bankarnir
samþykkja.

Ef nauðsyn ber til, geta bankarnir með samþykki ríkisstjórnarinnar beint
kaupum vara, sem frjáls innflutningur er á, til tiltekinna landa

4. gr.
Útflytjendum og öðrum hérlendum aðilum er skylt að selja Landsbanka Íslands

og Útvegsbanka Íslands h.f. þann erlenda gjaldeyri, er þeir eiga eða eignast fyrir
vöru eða þjónustu. ÞÓ getur innflutnings skrifstofan veitt undanþágu frá þessari
reglu, þegar sérstaklega stendur á.

Gjaldeyriseftirlitið, er Landsbanki íslands fer með, skal fylgjast með þvi, að
erlendum gjaldeyri sé skilað til bankanna og að erlendur gjaldeyrir, sem bankarnir
selja, sé notaður eins og til var ætlazt. Einnig ber gjaldeyriseftirlitinu að fylgjast
með þeim gjaldeyrisviðskiptum, sem heimiluð eru án milligöngu fyrrnefndra banka,
og er hlutaðeigandi aðilum skylt að gera þvi fullnægjandi grein fyrir öllum slfkum
viðskiptum.

5. gr.
Innflutningsskrifstofa, sem stofna skal samkvæmt lögum þessum, hefur með

höndum leyfisveitingar samkv. 1. og 8. gr.
Tveir menn, skipaðir af ríkisstjórninni, veita ínnflutningsskrifstofunni for-

stöðu. Þeir ráða starfsfólk skrifstofunnar, en tala starfsmanna og kostnaðaráætlun
skal háð samþykki ríkisstjórnarinnar.

Ríkisstjórnin setur skrifstofunni nánari starfsreglur.

6. gr.
Forstöðumenn innflutningsskrifstofunnar taka sameiginlega ákvarðanir sam-

kvæmt lögum þessum, og hefur hvor þeirra rétt til að visa ágreiningi um meiri
háttar mál til ríkisstjórnarinnar.

7. gr.
Forstöðumenn innflutningsskrifstofunnar fara, að fengnum tillögum verð-

gæzlustjóra, með verðlagsákvarðanir, samkvæmt lögum nr. 35 27. mai 1950, um
verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdóm. Verðgæzlustjóri skal annast birtingu verð-
lagsákvarðana og aðra afgreiðslu verðlagsmála.

8. gr.
Frjálst skal vera að byggja íbúðarhús, þar sem hver íbúð, ásamt tilheyrandi

geymslu, þvottahúsi og þess háttar, er allt að 520 rúmmetrum, svo og peningshús,
heyhlöður. verbúðir og veiðarfærageymslur. Enn fremur eru undanþegnar fjár-
festingarleyfum framkvæmdir, er kosta samtals allt að 40 000 krónum.

Aðrar framkvæmdir skulu háðar fjárfestingarleyfum, er innflutningsskrif-
stofan veitir.



Óheimilt er byggingarnefndum í kaupstöðum og kauptúnum að leyfa að hefja
framkvæmdir, sem fjárfestingarleyfi þarf til, nema slíkt leyfi liggi fyrir. Enn fremur
skulu byggingarnefndir, hver í sínu umdæmi, hafa eftirlit með því, að framkvæmdir,
sem heimilar eru án fjárfestingarleyfa, séu í samræmi við ákvæði þessarar greinar.

Þar sem byggingarnefndir starfa ekki, skulu oddvitar gæta þess, að ekki séu
hafnar framkvæmdir, er háðar eru fjárfestingarleyfum, án leyfis innflutningsskrif-
stofunnar, svo og að framkvæmdir, sem hefja má án leyfis, séu í samræmi við lög
þessi.

Byggingarnefndir og oddvitar skulu mánaðarlega senda innflutningsskrifstof-
unni tilkynningu um hverja þá fjárfestingarframkvæmd, sem hafin er í umdæmi
þeirra, og þessir aðilar áætla að kosti samtals yfir 40000 krónur.

9. gr.
Framkvæmdabanki Íslands skal fylgjast með fjárfestingu í landinu, og skal

bankinn vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um fjárfestingarmál. Skal Framkvæmda-
hankinn semja áætlun um þjóðartekj urnar, myndun þeirra, skiptingu og notkun.
Hlutaðeigandi aðilum skal skylt að veita Framkvæmdabanka Íslands allar upplýs-
ingar, sem hann þarfnast vegna þessa hlutverks.

10. gr.
Starfsmönnum innflutnings skrifstofunnar og öðrum, er annast framkvæmd

laga þessara, er bannað að viðlagðri ábyrgð samkvæmt ákvæðum almennra hegn-
ingarlaga um opinbera starfsmenn, að skýra óviðkomandi mönnum frá þeim atrið-
um, er þeir verða áskynja Í starfi sínu og leynt eiga að fara.

11. gr.
Hver sá, sem vanrækir að láta í té nauðsynlegar skýrslur i sambandi við fram-

kvæmd þessara laga, skal sæta 20 til 200 króna dagsektum. Sá, sem gefur aðilum,
er annast framkvæmd þessara laga, rangar skýrslur, skal sæta refsingu samkvæmt
ákvæðum 15. kafla almennra hegningarlaga. Brot gegn ákvæðum laga þessara og
reglum settum samkvæmt þeim, varða sektum allt að 200 þúsund krónum. Ef miklar
sakir eru eða brot ítrekað, má svipta sökunaut atvinnurétti um stundarsakir eða
fyrir fullt og allt. Upptaka eigna samkvæmt 69. gr. almennra hegningarlaga skal
og heimil vera.

Mál út af brotum á lögum þessum fara að hætti opinberra mála.

12. gr.
Innflutningsskrifstofan innheimtir, þegar leyfi er afhent, 1% leyfisgjald af

fjárhæð þeirri, sem innflutnings- og/eða gjaldeyrisleyfi hljóðar um. Skal gjaldi
þessu varið til að standast kostnað af innflutnings skrifstofunni og framkvæmd
þessara laga. Ef þær tekjur hrökkva ekki til, greiðir ríkissjóður það, er á vantar.
Ef tekjuafgangur verður, rennur hann í ríkissjóð.

13. gr.
Þar sem i lögum þessum er talað um ríkisstjórnina, er átt við ríkísstjörnina í

heild.
14. gr.

Ríkisstjórnin setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara.

15. gr.
Lög þessi öðlast gildi jafnskjótt og út er gefin reglugerð samkvæmt 1. gr. lag-

anna og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 70 5. júní 1947, um fjárhagsráð. inn-
flutningsverzlun og verðlagseftirlit, svo og önnur lög og lagaákvæði, er kunna að
koma í bága við lög þessi.
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Ákvæði til bráðabirgða:
Meðan ríkisstjórnin telur nauðsynlegt að lækka verð tiltekinna nauðsynjavara

með greiðslum úr ríkissjóði, er heimilt að takmarka sölu umræddra vara með
skömmtun.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Í samningi þeim, sem gerður var um myndun núverandi ríkisstjórnar, var

ákveðið, að fjárhagsráð yrði afnumið, enda yrðu gerðar nauðsynlegar ráðstafanir
af þvi tilefni.

Frumvarp þetta er byggt á samkomulagi, sem náðst hefur í ríkisstjórninni um
framkvæmd þeirra mála, sem verið hafa í höndum fjárhagsráðs og deilda þess.

Með frumvarpi þessu er létt af ýmsum þeim höftum, sem hafa bundið atvinnu-
og viðskiptalíf landsins um langt árabil. Er hér um að ræða framhald þeirrar frjáls-
lyndu stefnu í efnahagsmálum, sem fyrrverandi ríkisstjórn hefur markað undan-
farin ár, en ávextir hennar eru afnám allrar raunverulegrar skömmtunar neyzlu-
vara, útrýming svartamarkaðsins, nægilegt vöruframboð. eðlilegar vörubirgðir,
aukið verzlunarfrelsi og meira athafnafrelsi.

Frumvarpi þessu er sniðinn stakkur með hliðsjón af þeim miklu breytingum,
sem orðið hafa í efnahagsmálum landsins. Er stefnt að því að gera það innflutn-
ings- og fjárfestingareftirlit, sem enn er talið nauðsynlegt, mun hagkvæmara og
viðaminna en verið hefur. Jafnframt er rýmkað um fjárfestingareftirlitið svo að
frjálst verður að byggja íbúðir af venjulegri stærð og ýmsar aðrar nauðsynlegar
byggingar í sveit og við sjó.

Um einstakar greinar frumvarpsins þykir að öðru leyti ástæða til að taka fram
það, sem hér fer á eftir:

Um 1. gr.
Ríkisstjórninni er ætlað að ákveða með reglugerð, hvaða vörur megi flytja

inn og hvaða gjaldeyrisgreiðslur megi inna af hendi án innflutnings- og gjaldeyris-
leyfa.

Um 2., 3. og 4. gr.
Þessar greinar þarfnast ekki skýringa, enda i aðalatriðum samhljóða gildandi

lögum og reglum.
Um 5. gr.

Innflutningsskrifstofunni er ætlað að fara með veitingu innflutnings- og gjald-
eyrisleyfa og fjárfestingarleyfa og enn fremur verðlagsákvarðanir, sbr. 7. gr. Tveir
menn stjórna störfum skrifstofunnar og taka þeir við því sem eftir stendur af
störfum, er áður gegndu fimm menn í fjárhagsráði. Starfsemi innflutningsskrifstof-
unnar verður undir yfirstjórn ríkisstjórnar í heild.

Um 6. gr.
Báðir forstöðumenn innflutningsskrifstofunnar þurfa að fjalla um ákvarðanir

hennar. Getur hvor þeirra áfrýjað öllum meiri háttar málum til ríkisstjórnarinnar,
eins og verið hefur í tíð fjárhagsráðs, en í þessu frumvarpi er einnig gert ráð fyrir
að áfrýja megi verðlagsmálum, en svo hefur ekki verið til þessa.

Um 7. gr.
Verðlagsákvarðanir verða samkvæmt þessari grein í höndum forstöðumanna

innflutningsskrifstofunnar, en verðgæzlustjóri annast afgreiðslu verðlagsmála og
undirbúning verðlagsákvarðana. sem áður hafa verið hjá verðlagsdeild fjárhags-
ráðs. Sparast við þetta kostnaður auk þess sem það er einfaldara og eðlilegri að
hafa mál þessi á einum stað.
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Um 8. gr.
Í þessari grein er ákveðið, hvaða framkvæmdir skuli frjálsar, og er dregið mjög

ill' hömlum, sem verið hafa á fjárfestingu.
Skömmtun á byggingarefni mun verða felld niður, en byggingarnefndum og

oddvitum er falið að hafa eftirlit með því, að settum reglum sé fylgt, bæði um fram-
kvæmdir, sem eru háðar og undanþegnar fjárfestingarleyfum.

Um 9. gr.
Hér er endurtekið það ákvæði í lögum nr. 17 10. febr. 1953,um Framkvæmda-

banka Íslands, að bankinn skuli vera ríkisstjórninni til ráðuneytis í fjárfestingar-
málum. Jafnframt er bankanum falið að semja sundurliðaða áætlun um þjóðar-
tekjur, en þörf slíkra upplýsinga hefur farið vaxandi með fjölþættari þróun at-
vinnulifsins og aukinni þátttöku ríkisins í efnahagsmálum. Slíkar upplýsingar eru
taldar óhjákvæmilegar i flestum löndum.

Um 10., 11., 12., 13., 14. og 15. gr.
Þessar greinar eru að mestu samhljóða núgildandi lögum og þarfnast ekki

frekari skýringa.

Um ákvæði til bráðabirgða.
Almenn heimild til vöru skömmtunar er með þessu frumvarpi felld niður og má

framvegis aðeins skammta vörur, ef verð þeirra er niðurgreitt úr ríkissjóði. Þetta
ákvæði nær þvi sem stendur aðeins til smjörs og smjörlíkis.
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