
Nd. 69. Frumvarp til laga [7. mál]
um efnahagsaðgerðir.

(Eftir 2. umr. í Nd., 16. nóv.)

I. KAFLI
Um vísitölu framfærslukostnaðar og verðlagsuppbót á laun.

1. gr.
Kauplagsnefnd skal reikna vísitölu framfærslukostnaðar í Reykjavík samkvæmt

niðurstöðum rannsóknar, sem gerð hefur verið á neyzlu launþega í Reykjavik 1964
og 1965. Grunntala þessarar nýju vísitölu skal miðuð við verðlag í byrjun janúar
1968, og síðan skal reikna hana fjórum sinnum á ári, miðað við byrjun mánaðanna
febrúar, maí, ágúst og nóvember, eftir grundvallarreglum, sem Kauplagsnefnd setur.
Við þennan útreikning skal sleppa broti úr vísitölustigi, hálfu eða minna, en annars
hækka í heilt stig.

Nú óskar stjórn Alþýðusambands íslands eða stjórn Vinnuveitendasambands
Islands eftir því, að vísitala framfærslukostnaðar verði reiknuð aukalega í öðrum
mánuði en skylt er að reikna hana samkvæmt fyrri málsgr. þessarar gr., og skal þá
Kauplagsnefnd verða við þeirri ósk, enda sé hún borin fram með minnst tveggja
'vikna fyrirvara.

2. gr.
Visitala framfærslukostnaðar með grunntölu 100 hinn 1. marz 1959, samkvæmt

3. málsgr, 4. gr. laga nr. 1/1959, skal reiknuð í síðasta sinn eftir verðlagi í janúar-
byrjun 1968.

3. gr.
Á tímabilinu 1. desember 1967 til 29. febrúar 1968 skal greiða sömu verðlags-

uppbót (15.25%) á laun og aðrar greiðslur, er fylgja kaupgreíðsluvísítölu, og greidd
var á tímabilinu 1. september til 30. nóvember 1967.

4. gr.
Frá 1. marz 1968 skal sú verðlagsuppbót (15.25%), er greidd hefur verið fram

til þess tíma, lögð við grunnupphæðir launa og annarra greiðslna, sem fylgja kaup-
greiðsluvísitölu, og telst hvort tveggja grunngreiðsla, er verðlagsuppbót skal greidd
á samkvæmt fyrirmælum þessara laga.

5. gr.
Kauplagsnefnd reiknar kaupgreiðsluvísitölu, er skal fylgja vísitölu framfærslu-

kostnaðar að öðru leyti en því, að eigi skal taka tillit til þeirrar hækkunar eða
lækkunar á síðar nefndu vísitölunni, er leitt hefur af breytingu á vinnulið verðlags-
grundvallar landbúnaðarvara, annað hvort vegna breyttra kjaraákvæða í samningum
stéttarfélaga eða vegna greiðslu verðlagsuppbótar á laun. Útreikningur þessi skal
gerður eftir vísitölu framfærslukostnaðar áður en hún er sléttuð, en kaupgreiðslu-
visitala skal ákveðin og birt í heilum stigum, og skal þar fylgja reglu þeirri, er um
ræðir í 3. málslið fyrri málsgr. 1. gr.

Kaupgreiðsluvísitala sú, er um ræðir í fyrri málsgr, þessarar gr., reiknast eftir
vísitölu framfærslukostnaðar í byrjun mánaðanna febrúar, maí, ágúst og nóvember,
og gildir við ákvörðun verðlagsuppbótar á laun og aðrar greiðslur næstu þrjá mánuði,
frá byrjun næsta mánaðar eftir að hún var reiknuð, i fyrsta sinn frá 1. marz 1968.

6. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða, að kaupgreiðsluvísitala, eins og hún hefur

verið reiknuð samkvæmt 5. gr., skuli hækka um 1 stig í hvert skipti hinn 1. maí
og 1. nóvember 1968 og hinn 1. mai 1969.
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A árinu 1968 skulu lögboðnar bætur lífeyristrygginga samkv. lögum nr. 40 30.
apríl 1963, um almannatryggingar, og síðari breytingum á þeim lögum hækka um
5%. Hækkun fjölskyldubóta skal þó bundin við bætur vegna barna umfram eitt í
hverri fjölskyldu.

Hækkun samkvæmt 2. málsgr. þessarar greinar skal greidd að fullu úr ríkissjóði.
Eigi skal greiða tekjuskatt né tekjuútsvar af hækkun fjölskyldubóta samkvæmt

2. málsgr. þessarar greinar.
7. gr.

Greiða skal verðlagsuppbót á laun og aðrar greiðslur fyrir unnin störf í hlut-
falli við þá hækkun, sem hverju sinni hefur orðið á kaupgreiðsluvísitölu frá grunn-
tölu hennar í janúarbyrjun 1968. Sama gildir um bætur greiddar í peningum sam-
kvæmt lögum nr. 40/1963, um almannatryggingar, og um bætur skv. lögum nr. 29/1956,
um atvinnuleysistryggingar, hvort tveggja með áorðnum breytingum hótaupphæða.
Enn fremur skal greiða verðlagsuppbót á lífeyrisgreiðslur til einstaklinga úr ríkis-
sjóði skv. fjárlögum, og á lífeyri úr lífeyrissjóðum, sem ríkissjóður sjálfur eða
ríkisfyrirtæki greiða iðgjöld til. Skal hlutaðeigandi lífeyrissjóður greiða verðlags-
uppbótina gegn endurgreiðslu úr ríkissjóði og frá stofnunum þeim, er lífeyrisþegi
tók laun sin hjá. Verðlagsuppbót greiðist ekki á lífeyrisgreiðslur, er sjálfkrafa fylgja
breytingum launa, sem verðlagsuppbót er greidd á samkvæmt fyrirmælum þess-
ara laga.

Verðlagsuppbót greiðist á kauptryggingu bátasjómanna og á vinnulaun, sem
greidd eru samkvæmt uppmælingar- og öðrum ákvæðisvinnutöxtum, enda séu þeir
ákveðnir í kjarasamningum stéttarfélags, sem í hlut á, eða miðaðir við kjarasamn-
inga sömu starfsgreinar annars staðar.

Verðlagsuppbót greiðist ekki á laun, sem greidd eru í öðru en peningum, og ekki
heldur á fjárhæðir, sem launþegar fá greiddar vegna útgjalda, sem fylgja starfi
þeirra. Sama gildir um laun, sem ákveðin eru sem hundraðshluti af afurðaverði,
veltu eða öðru verðmæti.

8. gr.
Vinnuliðir verðlagsgrundvallar landbúnaðarvara skulu hækka eða lækka sam-

kvæmt kaupgreiðsluvísitölu eftir sömu reglum og um ræðir i 4. og 7. gr., og afurða-
verð til bænda breytist um leið til samræmis. ÞÓ skal slík breyting á vinnuliðum
verðlagsgrundvallar ekki eiga sér stað, nema samkvæmt ósk fulltrúa framleiðenda
eða fulltrúa neytenda í Sexmannanefnd.

9. gr.
Félagsdómur sker úr ágreiningsatriðum um túlkun á fyrirmælum 4. og 7. gr.

þessara laga, og eru úrskurðir hans fullnaðarúrskurðir.

II. KAFLI
Um verðstöðvun.

10. gr.
Verð á hvers konar vöru má ekki vera hærra en það var 15. nóvember 1966, nema

til komi samþykki réttra yfirvalda. Mega þau þá ekki leyfa neina hækkun á vöru-
verði, nema þau telji hana óhjákvæmilega. Leyfi til slíkrar verðhækkunar skal vera
háð samþykki ríkisstjórnarinnar. Hundraðshluti álagningar á vörum í heildsölu og
smásölu má heldur ekki vera hærri en hann var 15. nóvember 1966. Sama gildir um
umboðslaun vegna vörusölu og um hvers konar álagningu, sem ákveðin er sem
hundraðshluti á selda vinnu eða þjónustu.

Fyrirmæli fyrri mgr. þessarar greinar taka á hliðstæðan hátt til seldrar þjónustu
og framlags, í hvaða fonni sem er, þar á meðal til hvers konar þjónustu og fram-
lags, sem ríki, sveitarfélög og stofnanir þeirra, svo og aðrir opinberir aðilar, láta í
té gegn gjaldi.
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11. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða, að álagningarstigar útsvara og aðstöðu-

gjalds samkvæmt lögum nr. 51/1964, með síðari breytingum, megi eigi hækka frá
því, sem ákveðið var í hverju sveitarfélagi 1967, nema með samþykki ríkisstjórnar-
innar. Skal hækkun álagningarstiga þá eigi leyfð, nema ríkisstjórnin telji hana óhjá-
kvæmilega vegna fjárhagsafkomu hlutaðeigandi sveitarfélags.

Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða, að öll opinber gjöld, önnur en þau, er
um ræðir í síðari málsgr. 10. gr. o~ í lögum nr. 51/1964, megi eigi hækka frá þvi, sem
var á árinu 1967, nema með samþykki ríkisstjórnarinnar. Skal hækkun á slíku gjaldi
þá eigi leyfð, nema ríkisstjórnin telji hana óhjákvæmilega vegna fjárhagsafkomu
hlutaðeigandi aðila.

12. gr.
Nú hefur á tímabilinu frá 1. nóv. 1967 og þar til lög þessi öðlast gildi verið

ákveðin verðhækkun á vöru eða seldri þjónustu, sem fer í bága við ákvörðun ríkis-
stjórnarinnar á grundvelli heimildar samkvæmt 10. gr., og er þá slík verðhækkun
ógild, og hlutaðeigandi seljandi er skyldur að lækka verðið í það, sem var 1. nóv.
1967.

III. KAFLI
Um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins.

13. gr.
A árinu 1968 er ríkisstjórninni heimilt að greiða allt að 100 m.kr, sem verð-

bætur til viðbótar við það lágmarksverð á ferskfrski, öðrum en síld og loðnu, sem
Verðlagsráð sjávarútvegsins og yfirnefnd þess ákveða. Skal viðbótin skiptast skv.
reglum, sem sjávarútvegsmálaráðherra setur.

14. gr.
Á árinu 1968 er ríkisstjórninni heimilt að verja 20 m.kr. til þess að greiða fisk-

seljendum verðbætur á línu- og handfærafisk. Þessar greiðslur koma til skipta á
milli sjómanna og útgerðarmanna samkvæmt samningum um hlutaskipti.

15. gr.
Stjórn Aflatryggingasjóðs er heimilt að ákveða, að bætur til togara úr sjóðnum

vegna aflabrests 1967 skuli miðast við úthaldstíma þeirra á því ári, svo og að setja
um þetta nánari reglur með samþykki sjávarútvegsmálaráðherra.

16. gr.
Sjóður sá, er stofnaður var með 6. gr. laga nr. 4 31. marz 1967, um ráðstafanir

vegna sjávarútvegsins, til að greiða verðbætur vegna verð falls á frystum fiskafurðum,
öðrum en síldar- og loðnuafurðum, sem framleiddar voru á árinu 1967, skal halda
áfram starfsemi á árinu 1968. Greiðir ríkissjóður til sjóðsins það fé, sem á þarf
að halda til viðbótar framlagi skv. 2. mgr. 6. gr. áðurnefndra laga, til þess að sjóð-
urinn geti staðið við skuldbindingar sínar samkvæmt 17. gr. þessara laga. Verði
innstæða í sjóðnum eftir reikningslok, skal því fé ráðstafað sem stofnfjárframlagi
til verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, enda hafi þá verið sett lög um slíkan sjóð.
Ella rennur innstæða þessi í ríkissjóð.

17. gr.
Sjóður sá, sem um ræðir í 16. gr., greiðir verðbætur á frystar fiskafurðir, fram-

leiddar á árinu 1967 og 1968, aðrar en síldar- og loðnuafurðir, svo og á frystar
rækjur, framleiddar á árunum 1967 og 1968, útfluttar eftir 1. október 1967. Verðbætur
þessar skulu nema 55 % af verðlækkun, er verða kann miðað við verð, er fékkst fyrir
sömu framleiðslu ii árinu 1966. Verðfall á árinu 1967 eða 1968, sem nemur meiru en
5% miðað við verðlag 1966, skal bætt til viðbótar með 2% af heildarverð lækkun fyrir
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hvert 1%, sem verðlag lækkar umfram 5%. Greiðsla verðbóta skal þó aldrei vera
hærri en 75% af verðlækkun.

Skipta skal freðfiskframleiðslunni í nokkra meginflokka eftir fisktegundum, og
skulu verðbætur reiknaðar af hverjum flokki fyrir sig. Um framkvæmd á greiðslum
úr sjóðnum fer að öðru leyti eftir reglum, sem sjávarútvegsmálaráðherra setur.

18. gr.
Ríkissjóður leggur fram 50 m.kr. á árinu 1968, er verja skal til framleiðniaukn-

ingar frystihúsa og annarra endurbóta i framleiðslu frystra fiskafurða. Seðlabanki
íslands úthlutar fé þessu til tiltekinna framkvæmda í samráði við Landsbanka Is-
lands og Útvegsbanka Íslands eftir reglum, sem sjávarútvegsmálaráðherra setur.

19. gr.
Á árinu 1968 heimilast að greiða úr ríkissjóði 10 m.kr, til verðbóta á útfluttar

skreiðarafurðir, og 8 m. kr. á aðrar útfluttar afurðir af öðrum fiski en sild og
loðnu, eftir reglum, sem sjávarútvegsmálaráðherra setur.

20. gr.
Lokið skal athugun þeirri, sem ríkisstjórnin lætur gera skv. 10. gr. laga nr. 4

31. marz 1967, um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins, á rekstraraðstæðum og fjárhags-
legri uppbyggingu frystiiðnaðarins. Sömuleiðis skal lokið tillögugerð á þessum
grundvelli, er miði að því að bæta rekstrargrundvöll frystihúsanna, svo sem með
bættri uppbyggingu iðnaðarins, aukinni hráefnisöflun, tæknibreytingum og fjár-
hagslegri endurskipulagningu. Til þess að greiða fyrir slíkum aðgerðum og í sam-
bandi við þær er Rikisábyrgðasjóði heimilt að gefa eftir kröfur á einstök frystihús,
ef slíkt er óhjákvæmilegt til þess að koma þeim á viðunandi grundvöll, enda fallist
aðrir kröfuhafar einnig á eftirgjafir, eftir því sem eðlilegt þykir. Allar tillögur um
eftirgjafir á kröfum ríkissjóðs skulu lagðar fyrir fjárveitinganefnd til samþykktar.
Heimilt er fjármálaráðherra að gefa eftir greiðslur stimpil- og þinglýsingagjalda
vegna eigendaskipta, sem þurfa að eiga sér stað í sambandi við þessar aðgerðir.

IV. KAFLI
Um farmiðagjald.

21. gr.
Hver sá einstaklingur, sem fer frá íslandi til annarra landa, skal QI'eiða gjald

til ríkissjóðs, sem nefnist farmiðagjald, samkvæmt ákvæðum 22.-26. gr.
Undanþegnar gjaldskyldu eru lögskráðar áhafnir skipa og loftfara svo og börn

undir 7 ára aldri. Enn fremur erlendir ferðamenn og útlendingar við atvinnustörf
á íslandi. ÞÓ eru hinir síðarnefndu því aðeins undanþegnir gjaldskyldu, að dvalar-
tími þeirra sé skemmri en eitt ár.

22. gr.
Gjald samkvæmt 21. gr. nemur 3000 krónum fyrir hvern gjaldskyldan einstakling

]2 ára og eldri og 1500 krónum fyrir börn á aldrinum 7 til 12 ára.
Fjármálaráðherra getur ákveðið með reglugerð, að gjaldskyldir einstaklingar,

sem ferðast eingöngu til Færeyja eða Grænlands, skuli greiða lægra gjald en segir
1. málsgr., eða að það falli niður.

23. gr.
Farmiðagjald skal krafið inn og greitt við afhendingu farmiða, farsamnings eða

annarrar flutningsheimildar.
Hver sá, sem gefur út og afhendir farmiða, farsamning eða veitir aðra flutn-

ingsheimild. skal krefja og taka við farmiðagjaldi. Á þetta einnig við, þegar flutningur
fer fram án endurgjalds. Kvittun fyrir greiðslu skal gefin með þvi að festa við
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flutningsheimild sérstakan kviUunarseðil, sem fjármálaráðherra lætur gera. Með
leyfi fjármálaráðherra er þó heimilt að stimpla kvittun á flutningsheimildina með
þar til gerðri stimpilvéI.

Hver sá, sem afhendir farmiða, farsamning eða aðra flutningsheimild, metur, hvort
gjaldskylda samkv. 21. og 22. gr. sé fyrir hendi. Telji hann, að gjaldskylda sé ekki
fyrir hendi, ritar hann ákvörðun sína um það á flutningsheimildina. Ætíð má leita
úrskurðar fjármálaráðherra um vafaatriði.

24. gr.
Óheimilt er að flytja af landi brott gjaldskyldan mann, nema farmiðagjald hafi

verið greitt. Áður en flutningstæki fer úr landi, skulu stjórnendur þess (skipstjórar,
flugstjórar ), eigendur eða leigutakar, afhenda næsta lögreglustjóra staðfest endur-
dt farþegaskrár með nauðsynlegum fylgigögnum, þar sem komi glöggt fram, hvernig
greiðslu gjaldsins er háttað og hver hafi tekið við greiðslu.

25. gr.
Ef einstaklingur er fluttur úr landi, án þess að gögn séu fyrir því, að farmiða-

gjald hafi verið greitt eða einstaklingur undanþeginn gjaldskyldu, sbr. 3. mgr. 23. gr.,
bera stjórnandi flutningstækis og útgerðaraðili sameiginlega ábyrgð á greiðslu
gjaldsins, og er lögveð í flutningstækinu til tryggingar því. Lögveð þetta skal ganga
fyrir öllum samningsveðum og öðrum lögveðum.

Ef sá, sem afhendir einstaklingi flutningsheimild, metur hann gjaldfrjálsan, en
síðan reynist, að svo er ekki, þá skal sá, er afhenti, sjálfur greiða farmiðagjaldið í
ríkissjóð, verði verulegu gáleysi hans um kennt.

26. gr.
Lögreglustjórar (í Reykjavík tollstjóri) hafa á hendi innheimtu farmiðagjalda

hjá þeim, er við þeim hafa tekið.
Sá, er við farmiðagjaldi tekur, skal eigi síðar en 10. hvers mánaðar, eða fyrr

eftir kröfu innheimtumanns, senda lögreglustjóra (í Reykjavík tollstjóra) skýrslu
um flutningsheimildir þær, er hann hefur afhent, og farmiðagjöld þau, sem hann
hefur innheimt i næsta mánuði á undan, ásamt innheimtum gjöldum. Sé gjöldunum
ekki skilað á nákvæmlega réttum gjalddaga, skal sá, sem fénu ber að skila, greiða
af því dráttarvexti, er nemi 1% fyrir hverja byrjaða viku frá gjalddaga.

Farmiðagjöld njóta lögtaksréttar.
Heimilt er innheimtumanni að láta lögregluna stöðva atvinnurekstur þess, er

eigi gerir skil á réttum gjalddaga, þar til skil eru gerð, meðal annars með því að
setja skrifstofur, starfsstofur og flutningatæki hans undir innsigli.

Skattayfirvöldum, sem fylgjast skulu með skilum farmiðagjalds, er heimill að-
gangur að bókhaldsgögnum og skjölum þeirra aðila, er við farmiðagjaldi hafa tekið,
og geta krafið fyrirsvarsmenn þeirra um nauðsynlegar skýrslur og upplýsingar.

V. KAFLI
Breyting á ýmissi skattheimtu.

27. gr.
Á árinu 1968 skal virðing á fasteign til eignarskatts skv. 22. gr. A.-lið laga

nr. PO 7. okt. 1965, um tekjuskatt og eignarskatt, miðuð við gildandi fasteignamat
tólffaldað. Virðing á bújörðum í sveitum með tilheyrandi íbúðar- og peningshúsum
og ö~rum mannvirkjum skal þó fara eftir sexföldu fasteignamati.

28. gr.
Í stað ,,100. þús. kr. skattgjaldseign" í I.-lið 26. gr. laga nr. 90 7. okt. 1965, um

tekjuskatt og eignarskatt, komi: 200 þús. kr. skattgjaldseign.
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29. gr.
Undanþága frá söluskatti af póst- og símaþjónustu, skv. ll. tölulið 7. gr. laga

nr. 10/1960, um söluskatt, er úr gildi numin.

30. gr.
Ákvæði til bráðabirgða við lög um almannatryggingar nr. 40 30. apríl 1963:
Sú leiðrétting á árinu 1968, sem ákveðin er í 4. mgr. 24. gr. laganna á áætluðum

framlögum hinna tryggðu og atvinnurekenda, sbr. 2. mgr. 23. gr., skal falla niður.
Halli sá, sem af þessu leiðir, færist úr varasjóði lífeyristrygginga pr. 31. des. 1967.

VI. KAFLI
Ýmis ákvæði.

31. gr.
Ráðherra er heimilt að setja með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga

þessara.
32. gr.

Með brot gegn lögum þessum og reglugerðum, sem settar kunna að verða sam-
kvæmt þeim, skal farið að hætti opinberra mála, og varða brot sektum, nema þyngri
refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.

33. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði IV. kafla laganna taka til allra flutninga

fólks úr landi frá og með 1. janúar 1968.
II., III. og IV. kafli laganna gilda til 31. des. 1968.
Jafnframt eru úr gildi felld eftirtalin ákvæði laga:

1. Lög nr. 4 31. marz 1967, um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins.
2. Lög nr. 86 23. des. 1966,um heimild til verðstöðvunar.
3. 2. og 3. málsliður h-liðs 4. mgr. 4. gr. laga nr. 19 10. maí 1965, um Húsnæðis-

málastofnun ríkisins, og 2. gr. l. nr. 97 22. des. 1965, um breyting á þeim lögum.
4. Lög nr. 63 14. des. 1964, um verðtryggingu launa, falli úr gildi 30. nóv. 1967.
5. 3. mgr. 4. gr. laga nr. 1 30. jan. 1959, um niðurfærslu verðlags og launa o. fl.
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