
Ed. 292. Breytingartillögur [103. mál]
við frv. til 1. um skipan innflutnings- og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar (HG).
1. Aðaltillögur:

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Innflutningur á vörum til landsins skal vera frjáls og sömuleiðis út-

flutningur á vörum úr landi.
2. Við 2. gr. Greinin falli niður.
3. Við 4. gr. Fyrir orðið "innflutningsskrifstofa" 1. málsgr. og hvarvetna

siðar í frv. kemur: fjárfestingarskrífstofa.
4. Við 5. gr. Orðin ,,1. og" falli niður.
5. Við 12. gr. Greinin falli niður.
6. Á eftir 14. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 11 12. febr. 1940, um
sölu og útflutning á vörum.

7. Upphaf 15. gr. orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá o. s. frv.

8. Fyrirsögn frv. orðist svo:
Frv. til 1. um skipan innflutnings- og útflutningsmála, gjaldeyrismála,

fjárfestingarmála o. fl.

II. Til vara:
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Innflutningur á vörum til landsins skal vera frjáls og sömuleiðis út-
flutningur á vörum úr landi. ÞÓ skal ríkisstjórninni heimilt að ákveða með
reglugerð, að inn- og útflutningur á tilteknum vörum skuli háður leyfis-
veitingum. Ríkisstjórnin getur enn fremur ákveðið með reglugerð, hvaða
gjaldeyrisgreiðslur skuli háðar leyfisveitingum.

2. Á eftir 1. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Ákvæði 1. gr. um frjálsan innflutning skulu einnig ná til þess, er ein-

staklingar panta vörur frá útlöndum til eigin þarfa. Innkaupastofnun ríkis-
ins skal skylt að veita einstaklingum fyrirgreiðslu í sambandi við slíkan
innflutning gegn hæfilegri þóknun.

3. Við 2. gr. Á eftir 1. málsgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Bönkum er skylt að láta af hendi gjaldeyri fyrir vörum, sem innflutn-

ingur er frjáls á, innan tveggja vikna frá því er þeim berst beiðm um hann.
Hið sama á við um frjálsar gjaldeyrisgreiðslur fyrir öðru en vöruinnflutn-
ingi.

4. Á eftir 14. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 11 12. febr. 1940, um sölu

og útflutning á vörum.
5. Fyrirsögn frv. orðist svo:

Frv. til l. um skipan innflutnings- og útflutningsmála, gjaldeyrismála,
fjárfestingarmála o. fl.


