
Nd. 159. Frumvarp til laga [92. mál]
um útflutningssjóð o. fl.

(Lagt fyrir Alþingi á 76. löggjafarþingi. 1956.)

I. KAFLI
1. gr.

Stofna skal sjóð, er nefnist útflutningssjóður.
Gjöld þau, er innheimta skal samkvæmt III. kafla laga þessara, renna í sjóð

þennan, svo sem fyrir er mælt i 31. gr.
Fé útflutningssjóðs skal geyma í sérstökum reikningi í seðlabankanum.

2. gr.
Rikisstjórnin skipar 5 menn í stjórn útflutningssjóðs og jafnmarga til vara.

Skal einn stjórnarmaður skipaður eftir tilnefningu Stéttarsambands bænda, annar
eftir tilnefningu Landssambands íslenzkra útgerðarmanna og þrír án tilnefningar.
Sömu reglum skal fylgt um skipun varamanna. Ríkisstjórnin skipar formann sjóðs-
stjórnar.

Kostnað við stjórn og rekstur sjóðsins svo og annan kostnað, sem leiðir af fram-
kvæmd laga þessara, skal greiða af fé sjóðsins.

II. KAFLI
3. gr.

Fé útflutningssjóðs skal varið til að verðbæta útflutningsafurðir og styðja
útflutningsatvinnuvegi landsmanna á þann hátt, er greinir í 4. til 13. gr. laga þessara.

4. gr.
Fastar daggreiðslur til togara, sem byggðir eru eftir 1946,skulu vera fyrir hvern

dag, sem skipinu sannanlega er haldið til veiða; sem hér segir:



1. A saltfiskveiðum kr. 6000.00á dag.
2. A ísfiskveiðum fyrir innanlandsmarkað kr. 5000.00á dag.
3. A ísfiskveiðum þegar landað er erlendis kr. 3500.00á dag.

Þessu til viðbótar skal greiða togurum þeim,sem komu til landsins eftir 1949,
kr. 600.00fyrir hvern dag, sem skipinu er haldið til veiða.

5. gr.
Veita skal eins árs greiðslufrest á afborgun lána, er stofnlánadeild sjávarútvegs-

ins við Landsbanka Islands hefur veitt til kaupa á togurum, og lánstíminn lengjast
samkvæmt því. Fresturinn telst frá gjalddaga hverrar afborgunar, einnig þó að um
áfallnar, en ógreiddar afborganir lána þessara sé að ræða.

Sama gildir um afborganir af lánum, er ríkissjóður hefur veitt til kaupa á tog-
urum, sem komu til landsins eftir 1949.

6. gr.
Frá 1. jan. 1957 skal greiða vátryggingariðgjöld fiskibáta þannig:
Sé úthaldstími til fiskveiða, miðað við eitt ár, 9 mánuðir eða lengri, skal greiða

heilt ársiðgjald, en sé úthaldstíminn skemmri, lækkar iðgjaldsgreiðslan hlutfalls-
lega.

7. gr.
Greiða skal bátaútvegsmönnum úr útflutningssjóði útflutnings uppbætur, sem

nema 24.45af hundraði af fob.-verði freðfisks, saltfisks og skreiðar. sem framleitt er
eftir 1. jan. 1957.

Enn fremur skal greiða bátaútvegsmönnum 14.18 af hundraði af fob.-verði út-
fluttra hrogna, sem framleidd eru eftir 1. jan. 1957.

8. gr.
Frá 1. jan. 1957 skulu fiskvinnslustöðvum (hraðfrystihúsum, framleiðendum

saltfisks og skreiðar, niðursuðuverksmiðjum svo og fiskimjölsverksmiðjum) greiddar
verðuppbætur úr útflutningssjóði, sem hér segir:
1. Greiða skal bætur úr framleiðslusjóði á allan smáfisk af bátum, sem tekinn er

til vinnslu til útflutnings, þorsk, ýsu og steinbít undir 57 cm að stærð, mælt
eftir miðlínu fisksins frá trjónu að sporðblöðkuenda. Verðbætur þessar skulu
nema 34 aurum á hvert kg miðað við slægðan fisk með haus. Skilyrði fyrir
þessari greiðslu er það, að vinnslustöðvarnar greiði sama verð fyrir smáfisk
og stórfisk.

2. Af útfluttum bátafiski. að undanskilinni ýsu og steinbít, 19.37% af fob.-verði.
3. Af útfluttum togarafiski :

a. af karfa 21.76% af fob.-verði.
b. af öðrum fiski 15.82%af fob.-verði.

4. Af útfluttri ýsu Úr togurum og bátum 37.07% af fob.-verði.
5. Af útfluttum steinbít úr togurum og bátum 34.03% af fob.-verði.
6. Af útfluttum þunnildum, fiskimjöli og fiskroði úr bátafiski 27.74% af fob.-

verði.
7. Af útfluttum hrognum 17.33% af fob.-verði.
8. Af saltfiski, fluttum af togurum til sölu erlendis, skal greiða þeim úr útflutn-

ingssjóði 15.82% af fob.-verði.
Það skilyrði er sett fyrir greiðslum útflutningssjóðs samkvæmt þessari grein, að

fiskvinnslustöðvar greiði útvegsmönnum báta ekki lægra verð en kr. 1.15 fyrir hvert
kg af þorski, slægðum með haus, og tilsvarandi fyrir aðrar fisktegundir, og útgerðar-
mönnum togara kr. 1.07fyrir þorsk, slægðan með haus, kr. 0.98 fyrir karfa, óslægðan,
og kr. 0.82 fyrir ufsa, slægðan með haus. Enn fremur að vinnslustöðvarnar greiði
sama verð fyrir ýsu úr togurum og bátum.
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Enn fremur er það skilyrði sett fyrir greiðslum útflutnings uppbóta til fiskimjöls-
verksmiðja, að samningar hafi tekizt við fiskframleiðendur um verð á fiskúrgangi
til mjölvinnslu, eða ef slíkir samningar hafa ekki tekizt, þá hlíti verksmiðjurnar
þeim ákvörðunum, sem stjórn útflutningssjóðs setur um verð á fiskúrgangi.

9. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða, að greiða megi úr útflutningssjóði uppbætur

á aðrar útfluttar bátaafurðir og togaraafurðir en þær, sem tilgreindar eru i 7. og
8. gr. og framleiddar eru eftir 1. janúar 1957, og skulu útflutningsuppbæturnar nema
tilteknum hundraðshluta af fob.-verði varanna.

10. gr.
Við gildistöku þessara laga fellur úr gildi reglugerð um innflutningsréttindi.

bátaútvegsmanna. nr. 15/1954. ÞÓ skal Landsbanki Íslands halda áfram að gefa út
A-skírteini fyrir framleiðslu ársins 1956 og áranna þar á undan eftir sömu reglum
og gilt hafa. Sjóðurinn kaupir síðan með venjulegu álagi B-skírteini útgefin sam-
kvæmt slíkum A-skírteinum. Sami háttur skal hafður á um ónotuð A-skírteini útgefin
fyrir gildistöku laganna.

B-skírteini gilda ekki eftir gildistöku laganna sem innflutningsheimild. Ónotuð
B-skírteini, að nokkru eða öllu leyti, skulu að ósk skírteinishafa innleyst af sjóðnum
þannig, að álagsupphæðin endurgreiðist, að svo miklu leyti sem B-skirteinið hefur
ekki verið notað til tollafgreiðslu.

Útflutningssjóði skal þó eigi skylt að greiða skuldbindingar þessar örar en gera
má ráð fyrir, að sala B-skírteina hefði gengið.

11. gr.
Úr útflutningssjóði er heimilt að greiða hluta af verði brennsluolíu til báta, togara

og fiskvinnslustöðva.
12. gr.

Að svo miklu leyti, sem tekjur framleiðslusjóðs samkvæmt lögum nr. 4/1956
hrökkva ekki til að greiða þær skuldbindingar, sem á sjóðinn hafa verið lagðar, skal
greiða þær af fé útflutningssjóðs.

13. gr.
Greiða skal framleiðsluráði landbúnaðarins uppbætur á fob.-verð útfluttra land-

búnaðarafurða, sem séu sambærilegar við beztu kjör, sem sjávarútvegurinn fær, þ. e.
heildaruppbætur bátaafurðanna af þorskveiðum. Hagstofan skal reikna uppbæturnar
og framleiðsluráðið nota fé þetta til verðuppbóta á þær landbúnaðarvörur, sem reikn-
aðar eru í verðlagsgrundvelli landbúnaðarins og seljast við lægra verði á erlendum
markaði en nemur söluverði þeirra innanlands. Ákvæði þessi ná til þeirra landbún-
aðarvara, sem framleiddar eru frá byrjun verðlagsársins 1956-57.

14. gr.
Ríkisstjórnin getur sett nánari fyrirmæli um allt, er lýtur að framkvæmd 1.-13.

gr. laga þessara, þar á meðal um sönnunargögn fyrir gjaldkræfum greiðslum úr
útflutningssjóði, valdsvið sjóðsstjórnarinnar og endurskoðun reikninga sjóðsins. Þá
getur ríkisstjórnin falið samtökum útvegsmanna og/eða útflytjenda að annast um
ákveðna þætti í sambandi við framkvæmd laganna.

III. KAFLI
15. gr.

Bankar þeir, er selja erlendan gjaldeyri, skulu leggja 16% yfirfærslugjald á allan
erlendan gjaldeyri, sem þeir láta af hendi eða nota til eigin þarfa.
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Landsbanki Íslands skal sjá um framkvæmd þessarar gjaldheimtu og hafa eftir-
lit með því, að gjaldið sé greitt svo sem fyrir er mælt í lögum þessum og reglugerð, er
sett kann að verða samkvæmt þeim. Enn fremur skal gjaldeyriseftirlit Landsbank-
ans sjá um, að yfirfærslugjald samkv. 1. mgr. sé greitt af þeim greiðslum til út-
landa, sem eigi fara beint um hendur bankanna, nema þær falli undir a- eða h-lið
16. greinar.

Landsbankinn skal gefa mánaðarlega skýrslu til ríkisstjórnarinnar um gjald-
eyrissölu bankanna og greiðslu yfirfærslugjalds af henni.

16. gr.
Undanþegnar yfirfærslugjaldi samkv. 15. gr. eru eftirtaldar gjaldeyrisgreiðslur :

a. Til kaupa á vörum þeim, sem teljast til eftirfarandi kafla og nr. í tollskrá:
Nr. 4-6 í 10. kafla, nr. 6, 12, 22 og 23 í 11. kafla, lucernemjöl í nr. 5 i

12. kafla, nr. 12 í 23. kafla, nr. 10 í 25. kafla, nr. 1-2, 14, flugvélabenzín í nr. 15 og
17-18 í 27. kafla, nr. 1-10 í 35. kafla, nautshúðir í botnvörpu l' í nr. 1 í 36. kafla,
nr. 2 i 39A. kafla, gúmmíbjörgunarbátar í nr. 19a í 39B. kafla, fisktrönuspírur í nr.
7 í 40. kafla, tunnuefni í nr. 21 í 40. kafla, síldartunnur í nr. 28 í 40. kafla, og nr. 47
í 40. kafla, nr. 6 í 41. kafla, nr. 11, 17 og 33 í 44. kafla, óspunnir nylonþræðir til
netjagerðar í nr. 1 í 46B. kafla, einlitt netjagarn úr nylon í nr. 5 í 46B. kafla, nr.
6 í 48. kafla, nr. 2, 5, 8, 9 og 22 í 49. kafla, nr. 12. 13, 18, 19-19a og 21-22
í 50. kafla, nr. 28 og stórir jútupokar undir fiskimjöl o. þ. h. í nr. 30 í 52.
kafla, nr. 15 í 60. kafla, nr. 11, 27, 85 og 92 í 63. kafla, nr. 13 í 64. kafla, nr.
6 i 66. kafla, nr. 5 í 67. kafla, málmþynnur, um útflutningsvörur, i nr. 25 i
71. kafla, nr. 3 í 75. kafla, flugvélar, sem flugfélög flytja inn til áætlunarflugs
í nr. 1 í 76. kafla, fiskiskip í nr. 2-3 í 76. kafla og nr. 9 í 84. kafla.

b. Til greiðslu á námskostnaði, sjúkrakostnaði. vinnulaunum, skipaleigum og
tryggingariðgjöldum. Enn fremur skulu undanþegnar yfirfærslugjaldi færslur
og vextir vegna gjaldeyrisreikninga bankanna, svo og yfirfærslur á frjálsum inn-
stæðum erlendra aðilja i íslenzkum bönkum. Sama gildir um yfirfærslur, sem
tryggt er fyrir fram að verði endurgreiddar í erlendum gjaldeyri. Ríkisstjórnin
skal, í samráði við Landsbankann, kveða nánar á um framkvæmd þessara atriða.

17. gr.
Bankar þeir, sem selja erlendan gjaldeyri, skulu greiða 50% af gengismun og

þóknun (provision) þeirri, er þeir taka af viðskiptamönnum sínum fyrir þjónustu
við yfirfærslu fjár til útlanda eða aðrar greiðslur erlendis. Gildir einu, hvort greiðslur
þessar fara fram með ábyrgðum, innheimtum eða á annan hátt.

18. gr.
Af lánum, sem bankar eða ríkissjóður hafa veitt á þann hátt, að lántakandi skal

greiða afborgun og vexti miðað við sölugengi erlends gjaldeyris, skal lántakandi
greiða yfirfærslugjald samkv. 15. gr. laga þessara. Sama gildir, ef ríkissjóður CI' í
ábyrgð fyrir erlendu láni og verður að taka á sig greiðslur vegna vanskila lántakanda.

19. gr.
Nú á aðili eign í erlendum gjaldeyri, og má hann þá eigi nema með leyfi Inn-

flutningsskrifstofu ráðstafa henni til vörukaupa eða annarra greiðslna, sem háðar
eru yfirfærslugjaldi, séu þær yfirfærðar um hendur banka. Hlutaðeigandi skal
greiða 16% yfirfærslugjald af gjaldeyrisupphæð þeirri, sem honum er heimilað
að ráðstafa á þann hátt, enda sé greiðslan háð yfirfærslugjaldi samkv. 15. gr. Yfir-
færslugjaldið skal greitt Innflutningsskrifstofunni um leið og leyfi er afhent, og skal
síðan afhenda leyfið tollyfirvaldi, þegar vara kemur til tollafgreiðslu, ef um vöru-
innflutning er að ræða.
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Ráðstöfun gjaldeyris með leyfi Innflutningsskrifstofunnar samkv. 1. mgr. þess-
arar greinar er undanþegin yfirfærslugjaldi, ef um er að ræða gjaldeyri, sem Ís-
lenzkur banki hefur selt eftir gildistöku laga þessara, enda hafi tilskilið yfirfærslu-
gjald verið innt af hendi þegar yfirfærsla fór fram.

20. gr.
Af sölu þeirri og veltu, sem skattskyld er samkvæmt b-lið 22. gr. III. kafla laga

nr. 100/1948, sbr. lög nr. 79/1955 eða önnur lög, er í stað þeirra koma, skal greiða
sérstakt gjald, er nemi 6% af umræddri sölu og veltu.

Undanþegnar gjaldi þessu eru vörur þær og velta, sem talið er í 23. gr. III. kafla
laga nr. 100/1948. Skulu og ákvæði III. kafla laga nr. 100/1948 með síðari breyting-
um, sem í gildi eru, gilda um álagningu, innheimtu, greiðslu, viðurlög og öll önnur
atriði gjalds þessa, þar með talin heimildin til stöðvunar atvinnurekstrar vegna
vanskila.

21. gr.
Leggja skal sérstakt gjald á sölu farmiða til og frá útlöndum, sem greiddir

eru í íslenzkum krónum. Skal gjald þetta vera 10% af andvirði farrníðanna,
enda skal slík farmiðasala vera undanþegin gjaldi samkv. 20. gr.

Um álagningu og innheimtu gjalds þessa skulu að öllu leyti gilda ákvæði 20. gr.
hér að framan.

22. gr.
Greiða skal sérstakt gjald af iðgjöldum vátryggingarsamninga þeirra, er lög nr.

20/1954, um vátryggingarsamninga, taka til. Gjaldið skal nema 10% af iðgjaldsfjár-
hæðinni og greiðast af iðgjöldum, er gjaldkræf verða eftir gildistöku laga þessara.

Iðgjöld af eftirtöldum tryggingum eru undanþegin gjaldi þvi, sem um ræðir í
þessari grein;
a. líftryggingum, sbr. III. kafla laga nr. 20 19.54;
b. brunatryggingum á húsum;
c. tryggingum skipa og flugvéla ásamt venjulegum búnaði, munum skipverja og

afla fiskiskipa;
d. búfjártryggingum.

Um álagningu og innheimtu gjalds þessa skulu að öllu leyti gilda reglur 20. gr.
hér að framan.

23. gr.
Gjald af innlendum tollvörutegundum samkvæmt lögum nr. 60/1939, eins og það

er nú með viðaukum, sem felast í d-lið 1. gr. laga nr. 91/1955 eða öðrum lögum, sem
í stað þeirra koma, skal innheimta með 80% álagi.

24. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta sérstakt gjald af innfluttum bifreiðum

og bifhjólum. Má gjald þetta nema allt að 125% af fob.-verði hverrar bifreiðar eða
bifhjóls, og innheimtir Innflutningsskrifstofan það.

Ef fob.-verð er ekki tiltekið, miðast gjaldið við tollmat farartækjanna, að frá-
dregnu flutningsgjaldi og vátryggingargjaldi.

Ríkisstjórnin úrskurðar, hvaða bifreiðar skulu gjaldskyldar.

25. gr.
Auk þess gjalds, sem innheimt er samkvæmt 5. gr. laga nr. 112 1950, a-lið, sbr.

1. gr. laga nr. 79 1955 eða önnur lög, er í stað þeirra koma, skal Innflutningsskrif-
stofan innheimta sérstakt gjald af gjaldeyrisleyfum til utanferða, öðrum en leyf-
um til námsmanna og sjúklinga. Gjald þetta skal nema 15% af leyfisfjárhæð.
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26. gr.
Af vörum þeim, sem taldar eru í 27. gr., A-E-liðum, skal greiða sérstakt inn-

flutningsgjald þegar þær eru fluttar til landsins, svo sem segir í þeirri grein. Gjaldið
miðast við tollverð vöru að viðbættu yfirfærslugjaldi, aðflutningsgjöldum og 10%
áætlaðri álagningu.

Innheimtumenn ríkissjóðs heimta gjaldið um leið og aðflutningsgjöld. Skal
gjald þetta njóta sömu lögverndar og aðflutningsgjöld samkvæmt tollskrá og sömu
reglur gilda um innheimtu þess, að því leyti sem ekki er öðruvísi fyrir mælt í lögum
þessum.

27. gr.
A. Af vörum þeim, sem teljast til eftirfarandi kafla og nr. í tollskrá, skal greiða

80% innflutningsgjald:
Nr. 8 í 6. kafla, nr. 5 og 7-8 í 7. kafla, nr. 4--16 og 17 í 9. kafla, nr. 2 í 16.

kafla, nr. 7 í 17.kafla, nr. 3-6 í 19.kafla, nr. 1-4 og 11~12 í 20. kafla, nr. 3-5 i
21. kafla, nr. 3 í 42. kafla, nr. 6 í 46A. kafla, nr. 7 í 46B. kafla, nr. 7-9 í 47.
kafla, nr. 9-11 í 48. kafla, nr. 12-15 í 49. kafla, nr. 8 í 51. kafla, nr. 22-26
í 72. kafla, nr. 37-45, 55-58, 59-62, innanhúsljósatæki í nr. 64 og útvarpstæki
í nr. 84 í 73. kafla, nr. 13-14 í 75. kafla og nr. 1, 2 og 4 í 78. kafla.

Af ávöxtum, hnetum og hnetumjöli, sem teljast til nr. 1-36 í 8. kafla
tollskrár, skal greiða 70% innflutningsgjald.

B. Af vörum þeim, sem taldar eru hér á eftir, greiðist 55% innflutningsgjald:
1. Vörum, sem taldar eru í 7. gr. reglugerðar nr. 15 ll. febrúar 1954,um inn-

flutningsréttindi bátaútvegsmanna, og síðari breytingum á henni, þó ekki
vörum, sem taldar eru í A-liðþessarar greinar, og ekki vélum þeim í nr. 49og 53
í 72. kafla, sem eru gjaldskyldar samkv. E-lið þessarar greinar.

2. Vörum, sem teljast til eftirfarandi kafla og nr. í tollskrá:
Nr. 9 í 4. kafla, nr. 5 og 14 í 5. kafla, nr. 3 í 7. kafla, nr. 19 í ll. kafla,

nr. 1 í 12. kafla, nr. 2 í 19. kafla, nr. 6-8 í 21. kafla, nr. 22, 28, 39-41 í 30.
kafla, nr. 1-14 og 15a í 31. kafla, nr. 45 í 40. kafla, nr. 3 í 41. kafla, nr. 6
í 42. kafla, nr. 1, 3-6, 8, 8a, 10, 10a, 12, 13-15, 20-22, 24, 26-29, 31-32,
34-36, 37-41 og 43 í 44. kafla, nr. 14, 16 og 20-22 í 45. kafla, nr. 1--5
í 56. kafla, nr. 1-3 í 57. kafla, nr. 18-19 í 60. kafla, nr. 48, 50 og 101 í 63.
kafla, nr. 15 og 20 í 64. kafla, nr. 3-5, 9-10, 16-20, 22 og 24 í 71. kafla,
nr. 2 og rjómaísgerðarvélar í nr. 63 í 72. kafla, nr. 67 og 69-72 í 73. kafla, nr.
1-8, 13 og 26-27 í 77. kafla, nr. 14 í 79. kafla og nr. 1 og 3 í 85. kafla.

Ríkisstjórninni er heimilt að setja tilteknar vörur, sem taldar eru undir
A- og B-liðum hér að framan, á sérstakan innflutningslista. Af vöru, sem á
þennan lista er sett, skal greiða 55% innflutningsgjald, ef hún fellur undir A-
lið, en 35% innflutningsgjald, ef hún telst til B-liðs.

C. Af vörum þeim, sem teljast til eftirfarandi kafla og nr. í tollskrá, skal greiða
35% innflutningsgjald:
1. Búsáhöld, sem í tollskrá teljast til nr. 58 i 40. kafla, nr. 44 í 44. kafla, nr.

29 í 58. kafla, nr. 9 og 12 í 59. kafla, nr. 20 og 21 í 60. kafla, nr. 83 í 63.
kafla, nr. 23 í 64. kafla, nr. 5 í 65. kafla) nr. 9 í 66. kafla, nr. 7 í 67. kafla,
nr. 6 í 68. kafla, nr. 6 í 69. kafla, nr. 3 í 70. kafla, nr. 2, 2a og 7 í 71. kafla
og nr. 6-7 í 72. kafla.

2. Smíðatól og verkfæri, sem í tollskrá teljast til nr. 33 og 35 í 40. kafla,
nr. 9-13 í 58. kafla, nr. 67 og 71-80 í 63. kafla, nr. 21-22 í 64. kafla, nr.
11 í 66. kafla og nr. 6 í 71. kafla.

D. Af vörum þeim, sem teljast til eftirfarandi kafla og nr. í tollskrá, skal greiða
8% innflutningsgjald:

Nr. 17 í 25. kafla. nr. 1-4 í 40. kafla, nr. 15-18 í 48. kafla, nr. 6-8 i
54. kafla, nr. 6 í 63. kafla og miðstöðvarofnar og miðstöðvarkatlar í nr. 57-58
í 63. kafla.
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E. Af öðrum innfluttu'm vörum skal greiða 11% innflutningsgjald. Undanþegnar
gjaldi samkvæmt þessum staflið eru:
1. Vörur, sem taldar eru í A-D-liðum hér á undan.
2. Vörur, sem undanþegnar eru yfirfærslugjaldi samkvæmt a-lið 16. gr.
3. Vörur, sem teljast til eftirfarandi kafla og nr. í tollskrá:

Nr. 1 og 2 í 9. kafla, nr. 1-3 í 10. kafla, nr. 1-5, 7-12, 15 og 20
í ll. kafla, nr. 10 í 12. kafla, nr. 10, 14, 15 og 17 í 15. kafla, nr. 1-2 í
17. kafla, nr. 6 í 32. kafla, nr. 5 í 42. kafla, nr. 3 í 45. kafla, nr. 26a í 63. kafla.
nr. 10-21 í 72. kafla, nr. 78 í 73. kafla, aðrar flugvélar en áætlunarflugvélar
flugfélaga i nr. 1 í 76. kafla, nr. 4 í 76. kafla og radartæki, dýptarmælar og
fisksjár í nr. 16 í 77. kafla.

4. Vörur þær, sem taldar eru í 2. gr. tollskrárlaga.
Af vélum, sem settar eru í íslenzk skip erlendis, skal greiða jafnhá gjöld og af

sams konar innfluttum vélum, enda sé ekki um nýbyggingu að ræða. Endurgreiða má
þó yfirfærslugjald af slíkum vélum svo sem segir í 28. gr.

28. gr.
Endurgreiða skal yfirfærslugjald samkv. 15. gr. af vélum í fiskibáta, sem teljast

til nr. 30 í 72. kafla tollskrár. Sama gildir um vélar til rafstöðva á sveitabæjum, sem
teljast til sama tollskrárákvæðis. Ef um bátavél er að ræða, skal fylgja endurgreiðslu-
beiðni vottorð Fiskifélags Islands um, að vélin hafi verið sett í fiskibát. Endur-
greiðslubeiðni um aflvél til rafstöðvar skal fylgja vottorð Rafmagnseftirlits ríkisins
um, að vélin hafi verið notuð sem aflvél við raflýsingu á sveitabæ.

Auk þess, sem hér að framan greinir, er heimilt að endurgreiða yfirfærslugjald
samkv. 15. gr. og innflutningsgjald í þeim tilvikum, sem heimilt er að endurgreiða
aðflutningsgjöld samkv. lögum um tollskrá.

29. gr.
Gjald samkv. 27. gr. skal greiða af öllum vörum, sem tollafgreiddar eru eftir

gildistöku laganna. Nú stendur svo á sem segir í 1. tölulið 2. mgr. 19. gr. tollskrárlaga.
og skal þá eigi innheimta gjöld samkvæmt þessum lögum, ef vara er tollafgreidd og
aðflutningsgjöld greidd innan 6 virkra daga frá því að lög þessi öðlast gildi.

Ef tollyfirvald hefur, áður en lög þessi öðlast gildi, afhent eða leyft að afhenda
vöru til viðtakanda gegn tryggingu, sbr. 15. gr. tollskrárlaga, skal eigi heimta gjöld
samkv. lögum þessum af þeim vörum. Skylt er tollyfirvaldi að senda verðlagsstjóra
skrá um slíkar vörur.

30. gr.
Nú koma til tollafgreiðslu eftir gildistöku laganna vörur, sem háðar eru yfir-

færslugjaldi samkv. 15. gr., en vörur þessar eru greiddar áður en lög þessi öðlast
gildi, og skal þá innheimta 16% yfirfærslugjald af fob.-verði þeirra, þegar þær eru toll-
afgreiddar. Þetta á þó eigi við um þær vörur, sem undanþágu njóta samkv. næstu
grein hér á undan.

31. gr.
Af gjöldum þeim, sem innheimt eru samkv. þessum kafla laganna, skulu 80%

renna til útflutningssjóðs og 20% til ríkissjóðs.
Skulu aðiljar þeir, er innheimta gjöldin, skila þeim mánaðarlega til útflutnings-

sjóðs og ríkissjóðs, svo sem kveðið er á í 1. mgr. þessarar greinar.

32. gr.
Nú rís ágreiningur um það, hvort vara sé gjaldskyld samkv. ákvæðum 27. gr. eða i

hvern gjaldflokk hún skuli koma, og sker þá ríkisstjórnin úr. Er sá úrskurður fulln-
aðarúrskurður í málinu.

Sama gildir, ef ágreiningur verður um greiðslu yfirfærslugjalds samkv. 15. gr.
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IV. KAFLI

33. gr.
Eigi mega heildsöluverzlanir, smásöluverzlanir eða iðnfyrirtæki hækka söluverð

á vörum, sem fluttar hafa verið til landsins áður en ákvæði laga þessara koma til
framkvæmda. Enn fremur er bannað að hækka verð á vörum, sem framleiddar hafa
verið innanlands fyrir gildistöku laganna. Aðrar vörur og þjónusta má eigi hækka
í verði næstu 3 mánuði eftir gildistöku laganna, nema samþykki Innflutningsskrif-
stofunnar komi til. Ákvæði síðasta málsl. taka ekki til vörutegunda, sem verðlagðar
eru eftir sérstökum lögum, né vöru, sem seld er úr landi, eða launa fyrir verk, sem
ákveðin hafa verið með samningum stéttarfélaga.

34. gr.
Í stað verðgæzlustjóra, sem skipaður er samkvæmt lögum nr. 35/1950, um

verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdóm, skipar ráðherra sá, sem fer með verðlags-
mál, verðlagsstjóra. Jafnframt er lögð niður nefnd sú, sem skipuð var samkvæmt
2. gr. laganna. En verðlagsstjóri skal leita samvinnu við verkalýðsfélög eða önnur
hagsmunasamtök neytenda. víðs vegar um landið til að tryggja sem raunhæfast
verðlagseftir lit.

Verðlagsstjóri og þeir aðrir aðilar, sem fara með verðlagsákvarðanir og verð-
lagseftirlit, mega ekki hafa persónulegra hagsmuna að gæta á neinum þeim sviðum
viðskipta eða þjónustu, er háð er verðlagseftirliti.

35. gr.
Stjórn Innflutningsskrifstofunnar fer með verðlagsákvarðanir að· fengnum til-

lögum verðlags stjóra. Innflutningsskrifstofan getur fyrirskipað að verðmerkja vörur,
festa upp verðskrár í verzlunum og verk stæðum og annað slíkt, sem hún telur
auðvelda viðskipti og eftirlit með verðlagi.

Dómsmálaráðherra skipar meðdómendur í verðlagsdóm að fengnum tillögum
þriggja manna, tilnefndra af stjórnum Alþýðusambands Íslands, Stéttarsambands
bænda og Bandalags starfsmanna ríkis og bæja.

Að öðru leyti halda ákvæði laga nr. 35/1950 með áorðnum breytingum gildi
sínu.

V. KAFLI
36. gr.

Á tímabilinu 1. janúar til 28. febrúar 1957 skal greiða verðlagsuppbót á kaup-
gjald og laun samkvæmt kaupgjaldsvísitölu 168 að viðbættum 10 stigum. Eftir það
skal ákveða vísitölu þá, sem verðlagsuppbót er greidd eftir, á þann hátt, er nú skal
greina, fyrir 3 mánuði í senn: Á tímabilinu 1. marz til 31. maí 1957 skal greiða
verðlagsuppbót eftir vísitölu 178 að viðbættri eða frádreginni þeirri stigatölu. sem
vísitala framfærslukostnaðar 1. febrúar 1957 er hærri eða lægri en 186 stig. Frú 1.
júní, 1. september og 1. desember 1957, og framvegis, skal á sama hátt greiða verð-
lagsuppbót samkvæmt vísitölu 178 að viðbættri eða frádreginni þeirri stigatölu, sem
vísitala framfærslukostnaðar 1. maí, 1. ágúst og 1. nóvember, og framvegis, er
hærri eða lægri en 186 stig. Sömu verðlagsuppbót skal greiða á allar aðrar greiðslur,
er fylgja kaupgreiðsluvísitölu.

Verðgrundvöllur landbúnaðarvara fyrir tímabilið 1. september til 31. desember
195G (sbr. 2. gr. laga nr. G4/1956, um festingu verðlags og kaupgjalds. og II. kafla
laga nr. 94/1947, um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og
sölu á landbúnaðarvörum o. fl.) skal gilda til 31. ágúst 1957.

37. gr.
Þar sem talað er um ríkisstjórnina í lögum þessum, er átt við ríkisstjórnina

heild.
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38. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að setja nánari fyrirmæli um framkvæmd þessara

laga með reglugerð eða á annan hátt.

39. gr.
Brot gegn lögum þessum svo og reglugerðum og öðrum fyrirmælum, sem sett

kunna að verða samkvæmt þeim, varða sektum allt að 500000 krónum, nema þyngri
refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Upptaka eigna samkvæmt 69. gr. al-
mennra hegningarlaga skal vera heimil.

40. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru numin úr gildi lög nr. 4 1956, um

framleiðslusjóð. Ákvæði þeirra laga gilda þó um vörur, sem tollafgreiddar eru sam-
kvæmt 2. málsl. 1. málsgr. 29. gr. þessara laga.

Enn fremur gilda ákvæði laga um framleiðslusjóð til 1. [an, 1957 um gjöld
þau, sem ákveðin eru í 2. tölul. 13. gr. þeirra laga og 16. gr. sömu laga. Koma því
ákvæði 20. gr. og 23. gr. þessara laga eigi til framkvæmda fyrr en 1. jan. 1957.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Mörg undanfarin ár hafa við hver áramót verið gerðar sérstakar ráðstafanir til
þess að tryggja rekstur útflutningsatvinnuveganna á komandi ári, og hafa verið
farnar til þess ýmsar leiðir. Þessar aðgerðir hafa jafnan reynzt bráðabirgðaráð-
stafanir. Meginástæðan hefur verið sú, að aðgerðirnar hafa hverju sinni ekki verið
gerðar í samráði við launþegasamtökin. Þau hafa yfirleitt talið þær andstæðar
hagsmunum sínum og snúizt gegn þeim. Þessi staðreynd, sem og hitt, að látið hefur
verið undir höfuð leggjast að gera jafnframt sérstakar ráðstafanir til þess að hefta
þá verðbólguþróun, sem verið hefur höfuðeinkenni íslenzkra efnahagsmála nú um
langt skeið, hefur valdið því, að verðbólgan hefur haldið áfram að magnast. Þess
vegna hefur hagur útflutningsframleiðslunnar og gjaldeyrisaðstaðan gagnvart út-
löndum yfirleitt fljótlega tekið að versna aftur tiltölulega skömmu eftir að ráðstaf-
anir voru gerðar til úrbóta, þannig að stjórnarvöldin hafa við hver áramót þurft
að taka málefni útflutningsatvinnuveganna til meðferðar að nýju til þess að koma
í veg fyrir, að framleiðslan stöðvaðist.

Þegar núverandi stjórnarflokkar gengu til samstarfs á síðast liðnu sumri, var
það megintilgangur þeirra að gera alvarlega tilraun til þess að binda endi á þessa
þróun, sem öllum má vera ljóst, að hlýtur að leiða til ófarnaðar. Stjórnarflokkun-
um var og er ljóst, að forsenda þess, að verðbólguþróunin verði stöðvuð og þjóð-
inni forðað frá hinum óheillavænlegu afleiðingum hennar, er, að náin samvinna sé
milli ríkisvaldsins annars vegar og launþega, bænda og annarra vinnandi framleið-
enda hins vegar, og að milli þessara aðila ríki gagnkvæmt traust. Þess vegna hefur
ríkisstjórnin lagt á það höfuðáherzlu að hafa samráð við stéttasamtökin um ráð-
stafanir sínar í efnahagsmálum og gætt þess að móta stefnuna með þeim hætti, að
þau teldu hana samrýmast hagsmunum sínum og sjónarmiðum.

Árangur þessarar viðleitni ríkisstjórnarinnar birtist fyrst í því, að samkomulag
varð um það á síðast liðnu hausti, að bæði launþegar og bændur féllu frá samn-
ings- og lögbundinni hækkun á kaupgjaldi og afurðaverði, en hún átti að nema
sem svaraði 6 vísitölustigum. Jafnframt voru gerðar ráðstafanir til þess, að verð-
lag almennt hækkaði ekki til áramóta, þannig að kaupmáttur launa rýrnaði ekki,
meðan leitað væri lausnar á efnahagsvandamálunum. Verðlag hefur ekki hækkað á
Því tímabili, sem liðið er, síðan ráðstafanir þessar voru gerðar. Mun það nú allra
manna mál, að þær hafi verið hinar heillaríkustu og öllum til gagns. Ef þær hefðu
ekki verið gerðar, en bæði afurðaverð og kaupgjald hækkað, hefðu vandamál út-
flutningsframleiðslunnar nú reynzt miklu torleystari en raun hefur orðið á. Í frum-
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varpi þessu er gert ráð fyrir því, að skipan sú, sem tekin var upp með samkomulagi
þessu, haldist. ..

Þessar aðgerðir voru þó aðeins upphaf þess, sem gera þurfti. Ollum mátti vera
það ljóst, þegar á miðju þessu ári, að við næstu áramót yrði enn að gera stórfelldar
ráðstafanir til styrktar útflutnings atvinnuvegunum, ef ekki ætti að koma til rekstrar-
stöðvunar. Það var augljóst, að tekjur þær, sem aflað hafði verið í byrjun ársins
til þess að greiða nauðsynlegar útflutningsuppbætur, dugðu hvergi nærri til þess
að mæta óhjákvæmilegum skuldbindingum. Auk þess hafði framleiðslukostnaður i
landinu hækkað, svo að aukning uppbótanna hlaut að vera nauðsynleg. Þetta var
ljóst, þegar fyrir myndun núverandi ríkisstjórnar, og bein afleiðing þess, sem gerzt
hafði eða gert hafði verið, áður en hún var mynduð. Ríkisstjórnin hlaut að sjálf-
sögðu að takast á hendur að leysa þann vanda, sem fyrrverandi stjórn hvarf frá
óleystum, en hún setti sér jafnframt það mark að hafa náin samráð við stéttasam-
tökin í því skyni, að það yrði nú í fyrsta sinn gert með þeim hætti, að ekki þyrfti
enn á ný að grípa til nýrra ráðstafana á næsta ári. Frumvarp þetta miðar að því~
að svo geti orðið. Skal nú farið nokkrum almennum orðum um meginefni frum-
varpsins.

Vegna hækkandi framleiðslukostnaðar við sjávarsíðuna á þessu ári er nauð-
synlegt að hækka útflutningsuppbætur til sjávarútvegsins sem hér segir:

1. Til bátaútvegsins 38.6 millj. kr.
2. togara 38.0 -
3. - fiskvinnslustöðva 9.2-

85.8 millj. kr.

Þá þarf enn fremur að afla nýrra tekna til að greiða halla framleiðslusjóðs á
árinu 1956, að upphæð 21 millj. kr. Óhjákvæmilegt er og að greiða niður olíuverö
og kaupa B-skírteini í sambandi við afnám bátagjaldeyriskerfisins. Nemur nauð-
synleg tekjuöflun vegna þessa 37.5 millj. kr.

Til samræmis við auknar tekjur þeirra, sem í landi vinna, er enn fremur nauð-
synlegt að hækka skiptaverð til hlutasjómanna um 8 aura á kíló.

Gert er ráð fyrir að breyta tilhögun útflutningsuppbótanna verulega frá því,
sem verið hefur, og eru aðalatriðin þessi:

Bátagjaldeyriskerfið, sem bátaútvegurinn hefur notið, er lagt niður. t stað þess
fær bátaútvegurinn útflutningsuppbætur greiddar úr útflutningssjóði, miðað við
hundraðstölu af útflutningsverð i framleiðsluvöru bátanna. Þá er gert ráð fyrir
misháum daggreiðslum á hvern rekstrardag togara eftir því, hvaða veiðar skipið
stundar. En auk þess er fiskverð innanlands til togara hækkað um 22 aura á kíló
af þorski og ufsa og um 23 aura á kíló af karfa. Ffskvinnslustöðvum er ætlað að
fá úlflutningsuppbætur úr útflutningssjóði í stað þeirra hlunninda, sem þær hafa
notið af bátagjaldeyriskerfinu. Þessi greiðsla verður einnig hundraðstala af útflutn-
ingsverðmæti afurðanna.

A þessu ári var nokkuð flutt út af landbúnaðarafurðum, og voru greiddar vegna
þeirra útflutningsuppbætur, sem samsvöruðu bátagjaldeyrisálagi á bátafisk. Nú mun
útflutningur landbúnaðarafurða aukast verulega á næsta ári. Í þessu frumvarpi er
gert ráð fyrir því að auka uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir, þannig að á
þær verði greiddar uppbætur, er séu hliðstæðar stuðningi þeim, sem bátaútveginum
er ætlaður í frv. þessu Í útflutningsuppbótum og á annan hátt. Nemur aukning
þessara uppbóta 20 millj. kr. Vegna framleiðslunnar þarf því alls að afla 164.3
millj. kr.

Niðurgreiðsla sú á innlendum afurðum, sem ákveðin var síðast liðið haust, mun
á næsta ári nema 24 millj. kr. og er nauðsynlegt að afla tekna til að mæta þvi.
Í sambandi við afgreiðslu fjárlaga er og nauðsynlegt að afla tekna til atvinnuaukn-
ingar á ýmsum stöðum, raforkuframkvæmda og annarra aðkallandi þarfa, auk þess
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sem gert er ráð fyrir þriðjungslækkun á tekjuskatti hjá hjónum, sem hafa allt að
45000 kr. hreinar tekjur, og einstaklingum, sem hafa allt að 35000 kr. hreinar tekjur.
Enn fremur er gert ráð fyrir því, að söluskattur í smásölu falli niður. Af framan-
greindum ástæðum er ríkissjóði ætlaður % hluti þess fjár, sem aflað er samkvæmt
ákvæðum III. kafla frv.

Ríkisstjórnin hefur talið rétt að gera víðtækar breytingar á því tekjuöflunar-
kerfi, sem smám saman hefur verið komið á undanfarin ár í sambandi við greiðslu
uppbóta til framleiðslunnar. Í frv. er þess vegna gert ráð fyrir því, að bátagjald-
eyriskerfið verði afnumið. Sömuleiðis verði framleiðslusjóðsgjald af innfluttum vör-
um afnumið. Þá er söluskattur í smásölu felldur niður. Hins vegar er lagt á eitt
innflutningsgjald, sem tollstjórar innheimta af innfluttum vörum, mishátt eftir
vörutegundum, og gcrt ráð fyrir nokkurri hækkun á núverandi gjöldum af inn-
lendri iðnaðarframleiðslu og þjónustu. Hinni nýju tekjuþörf er fyrst og fremst mætt
með því að hækka gjöld á ýmsum vörutegundum, sem geta ekki talizt til brýnna
nauðsynja, hækka leyfisgjöld af innfluttum bifreiðum og ferðakostnaði erlendis og
gjald af innlendum tollvörutegundum, með því að leggja gjald á sölu farmiða til og frá
útlöndum og ýmis tryggingariðgjöld og hækka nokkuð gjald af innlendri framleiðslu
og þjónustu. Gjaldeyrisbankarnir munu greiða helming tekna sinna af yfirfærslu-
þóknun og gengismun. Enn fremur er gert ráð fyrir því að leggja á stóreignaskatt,
sem innheimtur mun verða á næstu árum. Þess fjár, sem þá vantar, er aflað með yfir-
færslugjaldi, sem gert er ráð fyrir, að bankarnir innheimti af seldum gjaldeyri fyrir
vörum og ýmsum duldum greiðslum. Gjald þetta mun nema 16% af yfirfærðri upp-
hæð. Undanþegnar þessu gjaldi eru helztu rekstrarvörur sjávarútvegs og landbún-
aðar, náms- og sjúkrakostnaður erlendis og ýmsar duldar greiðslur. Til þess þó að
koma í veg fyrir, að gjald þetta leggist með fullum þunga á allar vörur, hefur
jafnhátt gjald á ýmsa liði innflutningsins ýmist verið fellt niður eða gjöld lækkuð
frá því, sem verið hefur. Samsvarar þessi lækkun öllu yfirfærslugjaldinu á ýmsar
vörutegundir, en lækkun þess í 8% og 12% á aðrar.

A innflutning brýnustu nauðsynja og helztu rekstrarvörutegunda útflutnings-
atvinnuveganna eru engin ný gjöld lögð. Er hér um að ræða innflutning að upphæð
421 millj. kr. cif miðað við árið 1955 eða 36% innflutningsins. Upphæð þeirra duldu
greiðslna, sem yfirfærslugjald skal greitt af, nemur 214 millj. kr.

Gjöldin, sem ætlað er að standa undir hinni nýju tekjuþörf, sundurliðast sem
hér segir:
1. Hækkun innflutningsgjalds af öðrum vörum en brýnum nauð-

synjum og helztu rekstrarvörum sjávarútvegs og landbúnaðar
og yfirfærslugjald af sömu vörum .

2. Gjald af ýmsum duldum greiðslum o. fl. .
3. Gjald af innlendri framleiðslu og þjónustu .
4. Gjöld af bifreiðum og ferðakostnaði erlendis .
5. Gjald af innlendum tollvörutegundum .
6. Greiðsla frá gjaldeyrisbönkunum . ----

154.5 millj. kr.
30.7
19.9
11.7
5.5

10.0
232.3 millj. kr.

Hluti af fyrirhuguðum stóreignaskatti mun renna til húsbygginga og nema 15
millj. kr.

Til þess að koma i veg fyrir, að ónauðsynleg verðhækkun hljótist af ráð-
stöfunum þessum, og stuðla að því, að þegar í stað verði gerðar ráðstafanir til
verulegrar lækkunar álagningar hjá milliliðunum, eru ákvæði um allsherjar verð-
lagseftir lit í IV. kafla frv.

Ríkisstjórnin lítur svo á, að eins og nú háttar í íslenzkum efnahagsmálum, sé
hr-ýn nauðsyn á ströngu verðlagseftirliti, og telur, að það geti, ef vel tekst um fram-
kvæmd þess, orðið liðtækur bandamaður í átökunum við dýrtíð og verðbólgu og
jafnframt orðið neytendum nokkur trygging gegn óhóflegu vöruverði.
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Nokkur reynsla er fengin fyrir verðlagsákvæðum og verðlagseftirliti hér á landi.
Um margra ára skeið hafa ýmist flestar vörutegundir og þjónusta eða þá einstakir
vöruflokkar verið háðir slíkum ákvæðum og eftirliti. Þótt játa verði, að fram-
kvæmdin hafi verið misjöfn, mun enginn kunnugur neita því, að gagn hafi orðið og
stundum mikið.

Á nokkrum síðustu árum hefur þjóðin einnig fengið reynslu af verðlagsmyndun
'án verðlagsákvæða, og séu staðreyndir frá þessu tímabili kallaðar til vitnis, mun
dómur hins almenna neytanda verða sá, að verðlagseftirlit sé nauðsynlegt, eins og
málum er nú háttað.
í frv. er gert ráð fyrir því, að ráðherra sá, sem fer með verðlagsmál, skipi verð-

lagsstjóra án tilnefningar annarra aðila. Það er nýmæli, að gert er ráð fyrir því, að
verðlagsstjóri leiti samvinnu við verkalýðsfélög og önnur hagsmunasamtök neyt-
enda víðs vegar um land til þess að tryggja sem raunhæfast verðlagseftirlit. Verð-
lagsstjóri og aðrir starfsmenn verðlagseftirlitsins mega ekki hafa persónulegra
hagsmuna að gæta í sambandi við framkvæmd verðlagseftirlitsins. Er þetta ný-
mæli í samræmi við það, sem tíðkast í öðrum löndum.

Jafnhliða því, sem ríkisstjórnin ákvað að beita sér fyrir ráðstöfunum þeim,
sem felast í frv. þessu, samþykkti hún að hafa frumkvæði að eftirtöldum ráð-
stöfunum, sem miða skulu að því að styðja þessar aðgerðir og stuðla að því, að þær
nái tilgangi sínum:
a. Frv. um eftirtalin efni munu verða lögð fyrir Alþingi:

1. Skatt á stóreignamyndun. Innstæður í lánsstofnunum og innlánsdeildum sem
og opinber verðbréf verða undanþegin skattinum. Skattálagningin miðist við,
að skatturinn nemi a. m. k. 80 millj. kr., sem greiðist að nokkru við álagn-
ingu, en að öðru leyti á nokkrum árum.

2. Lækkun tekjuskatts af lágum tekjum.
3. Aukinn skattfrádrátt fyrir fiskimenn.
4. Endurskipulagning fisksölunnar til útlanda.
5. Endurskipulagning bankamálanna.
6. Húsaleigu.

b. Álagning milliliða verður lækkuð verulega.
c. Byggingarsjóði verkamanna verður tryggt aukið fé.
d. Hækkuð verða ræktunarframlög til þeirra bænda, sem ekki hafa náð tiltekinni

túna stærð og aukinn stuðningur við nýbýlastofnun frumbýlinga.
Ríkisstjórnin hefur rætt ráðstafanir þær, sem felast í frv. þessu, við stjórn Al-

þýðusambands Íslands ogefnahagsmálanefnd þá, sem síðasta Alþýðusambandsþing
kaus, stjórn Stéttarsambands bænda, stjórn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja og
efnahagsmálanefnd þá, sem ríkisstjórnin skipaði á síðast liðnu sumri og í eiga
sæti fulltrúar frá stéttarsamtökum og ríkisstjórn.

Fylgiskjal I.

Miðstjórn Alþýðusambands Íslands og efnahagsnefnd sú, er síðasta þing A. S. 1.
kaus, hafa átt þess kost að kynna sér og hafa áhrif á ráðstafanir þær, er rfkisstjórnin
nú hyggst gera í efnahagsmálunjim til þess að tryggja áframhaldandi rekstur fram-
leiðsluatvinnuveganna og nauðsynlegar verklegar framkvæmdir. Jafnframt hefur
miðstjórnin og efnahagsmálanefndin gengið úr skugga um þá staðreynd, að efna-
hagsmál þjóðarinnar voru komin í slíkt öngþveiti þegar núverandi ríkisstjórn tók
við völdum, að fyrirsjáanleg var stöðvun framleiðsluatvinnuveganna um næstkom-
andi áramót, ef ekki yrði gengið til róttækra ráðstafana. Með hliðsjón af þessu er
miðstjórn og efnahagsmálanefndinni ljóst, að óhjákvæmilegt er að gera ráðstafanir
til þess að tryggja atvinnuöryggi og leggja grundvöll að varanlegum kjarabótum
vinnandi fólks í framtíðinni. Jafnframt leggur miðstjórnin og efnahagsmálanefnd
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A. S. 1. áherzlu á nauðsyn þess, að ráðstöfunum þeim, sem rikisstjórnin hefur heitið
að gera til þess að koma í veg fyrir ónauðsynlegar verðhækkanir, draga úr milli-
liðagróða og stuðla að auðjöfnun meðal þegnanna, verði fylgt eftir af fullri rögg-
semi.
Í trausti þess, að vel takist með framkvæmd þessara ráðstafana, og með tilliti

til þess höfuðmarkmiðs að tryggja næga atvinnu, telur miðstjórnin og efnahags-
málanefndin, að veita beri núverandi ríkisstjórn starfsfrið, þar til úr því fæst skorið,
hvernig framkvæmdin tekst.

Fylgiskjal II.

FRAMLEIÐSLURÁÐ LANDBÚNAÐARINS

10. fundur framleiðsluráðs landbúnaðarins var haldinn föstudaginn 14. des.
1956. Var hann haldinn í framhaldi af tveim stjórnarfundum í Stéttar sambandi
bænda, sem haldnir voru 12. þ. m., þar sem sömu menn voru mættir.

Mættir voru: Sverrir Gislason, Jón Sigurðsson, Einar Olafsson, Bjarni Bjarna-
son, Helgi Pétursson, Pétur Ottesen og Sveinbjörn Högnason. Einnig Sveinn Tryggva-
son og Sæmundur Friðriksson.

Þetta var gert:
Rætt var um úrræði í efnahagsmálum og útflutningsuppbætur á landbúnaðar-

afurðir.
Fram var lögð eftirfarandi ályktun:
"Greiða skal framleiðsluráði landbúnaðarins uppbætur á fob.-verð útfluttra land-

bimaðarafurða á verðlagsárinu 1956-1957, sem séu sambærilegar við beztu kjör,
sem sjávarútvegurinn fær (bátaútgerðin) samkvæmt útreikningi Hagstofunnar, og
skalframleiðsluráðið nota fé þetta til verðuppbóta á þær landbúnaðarvörur, sem
reiknaðar eru í verðlagsgrundvelli landbúnaðarins og seljast við lægra verði á
erlendum markaði en nemur söluverði þeirra innanlands."

Samþykkt með öllum atkvæðum.

Önnur ályktun var lögð fram svo hljóðandi:
"Vegna erfiðleika þeirra, sem nú ríkja í efnahagsmálum þjóðarinnar, geta stjórn

Stéttarsambands bænda og Framleiðsluráð landbúnaðarins í aðalatriðum fallizt á
úrræði, sem ríkisstjórnin hyggst grípa til í þessum málum, eftir þeim upplýsingum,
sem forsætisráðherra hefur látið í té á fundi þessara aðila þann 12. þ. m.

Gengið var út frá eftirfarandi:
1. Að landbúnaðarafurðir, útfluttar á verðlagsárinu 1956-1957, njóti sambærilegra

kjara í útflutningsuppbótum og sú tegund sjávarútvegs, sem beztra kjara nýtur
(bátaútvegurinn) í uppbótum og fríðindum, samkvæmt útreikningi Hagstof-
unnar.

2. Að ekki verði lagðir skattar á rekstrarvörur landbúnaðarins fremur en rekstrar-
vörur sjávarútvegsins, þó aldrei á tilbúinn áburð og fóðurbæti.

3. Að gerðar verði öruggar ráðstafanir til að koma í veg fyrir áframhaldandi
verðbólgu. "

Ályktún þessi var samþykkt með 5 atkv. gegn tveimur.

Einar Ólafsson lét þess getið, að atkvæði sitt væri eingöngu bundið þeim atrið-
um ályktunarinnar, sem snerta landbúnað.

Þeir Pétur Ottesen og Jón Sigurðsson, er mótatkvæði greiddu, gerðu grein fyrir
atkvæði sinu sem hér segir:

Þar sem hér hefur aðeins verið lauslega skýrt frá tillögum þeim til tekjuöfl-
unar, sem ríkisstjórnin hyggst leggja fyrir Alþingi í sambandi við lausn efna-
hagsmálanna. og okkur ekki gefizt tækifæri til að kynna okkur þær og ganga úr
skugga um, hvernig þær eru í einstökum atriðum, 1. d. hvort í þeim sé ákvæði um
kaupbindingu einhvern ákveðinn tíma, þá hljótum við á þessu stigi að greiða atkvæði
gegn ályktunartillögu um þetta efni.

Varðandi útflutningsuppbætur á landbúnaðarfurðir á verðlagsárinu 1956-1957
og með tilliti til þeirra upplýsinga, sem fyrir liggja, skírskotum við til sérstakrar
samþykktar fundarins um það efni, sem við erum út af fyrir sig samþykkir.

Fleira ekki tekið fyrir.
Fundi slitið.
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