
Nd. 59. Frumvarp til laga [55. mál]
um niðurfærslu verðlags o. n.

(Lagt fyrir Alþingi á 94. löggjafarþingi, 1973.)

1. gr.
Heildsöluverð og smásöluverð á öllum vörum og á þjónustu (sbr. 6. gr.) skal

við gildistöku laga þessara lækka um 2%. ÞÓ skulu innfluttar vörur, sem eru þá
í birgðum hjá innflytjanda og eru ógreiddar, þegar í stað lækka til samræmis við hið
nýja gengi krónunnar. Skal innflytjandi senda verðlagsskrifstofunni nýja verð-
útreikninga yfir þessar vörur .. Jafnframt skal verð þjónustu, sem reiknuð er i erlend-
um gjaldeyri, svo sem farmgjöld og fargjöld milli landa, lækka í íslenskum krónum
til samræmis við gengishækkunina.

Lækkun sú á verði vöru og þjónustu, sem kveðið er á um í þessum lögum, skal
koma til framkvæmda eigi siðar en 7. mai 1973.

Ákvæði laga þessara taka ekki til vöru, sem seld er úr landi.

2. gr.
Ákvæði 1. málsgr, 1. gr. taka til allra vörubirgða fyrirtækja í vörudreifingu, iðn-

aði og hvers konar annarri atvinnustarfsemi, á þeim tíma, er lög þessi taka gildi.

3. gr.
Iðnaðarvara framleidd eftir gildistöku þessara laga skal seld á því verði, sem

hefði verið ákveðið á henni í samræmi við ákvæði 1. gr., ef hún hefði verið í birgð-
um á gildistökutíma laganna, nema verðlagsnefnd heimili verðhækkun.

Verð á þjónustu, sem lækkuð hefur verið, i samræmi við ákvæði 1. gr. laganna,
má ekki hækka, nema hverju sinni liggi fyrir samþykki verðlagsnefndar eða annars
hlutaðeigandi yfirvalds.

Ákvæði 1. gr. taka ekki til verðlagningar á vöru, sem fyrirtæki fær til endursölu
eftir gildistöku þessara laga, enda hafi þegar átt sér stað 2% lækkun á söluverði
hennar eða komin sé fram verðlækkun á henni vegna gengishækkunar.

4. gr.
Frumleiðsluráð landbúnaðarins skal þegar eftir gildistöku þessara laga reikna

og auglýsa 2% lækkun á útsöluverði allrar búvöru, sem gildir þar til auglýst er nýtt
útsöluverð samkvæmt þar um gildandi reglum.

5. gr.
Verðlagsnefnd eða annað yfirvald. sem fer með verðlagsmál, getur. þegar sér-

staklega stendur á, veitt undanþágu frá ákvæðum 1. gr., svo sem þegar veruleg, óhjá-
kvæmileg verðhækkun hefur ekki enn komið fram í útsöluverði, eða þegar vinnu-
laun eru yfirgnæfandi hluti af útsöluverði þjónustu.

Við niðurfærslu þá á verði vöru og þjónustu, sem kveðið er á um i þessum
lögum, má láta verð standa á heilum krónum eða tugum aura eftir reglum. sem
verðlagsnefnd setur.

6. gr.
Akvæði 1. gr. taka til allrar þjónustu, sem er söluskattskyld, og auk þess til

afnotagjalda hljóðvarps og sjónvarps, og rafmagns- og hitaveitugjalda.

7. gr.
Híkisstjórnin sker úr ágreiningsatriðum, er upp kunna að koma við framkvæmd

á ákvæðum 1.-6. gr. í þessum lögum, og eru úrskurðir hennar fullnaðarúrskurðir.
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8. gr.
Verðlagsnefnd og aðrir opinberir aðilar, sem fara með ákvörðunarvald í verð-

lagsmálum. sjá um framkvæmd þessara laga, og skulu þeir beita öllum tiltækum ráðum
til að tryggja það, að verðlækkunaráhrif gengishækkunar þeirrar, sem ákveðin hefur
verið, komi fram að fullu og sem fyrst.

9. gr.
Við ákvörðun á kaupgreiðsluvísitölu fyrir júní-ágúst 1973 skal miða við 2%

lægra verð á vöru og þjónustu en tekið var á skýrslu Í maíbyrjun 1973 til útreikn-
ings á vísitölu framfærslukostnaðar í þeim mánuði. Þetta tekur þó ekki til vöru og
þjónustu, sem vegna undanþáguákvæða 5. gr. heldur óbreyttu verði. Undanþágur
veittar samkvæmt téðri lagagrein skulu tilkynntar kauplagsnefnd fyrir 15. maí 197:l.

Nú leiðir nýákveðin gengishækkun af sér verðlækkun umfram 2% á vöru, sem
er IJIcð Iastskráðu verði, og skal þá tekið tillit til þeirrar verðlækkunar við ákvörðun
kaupgreiðsluvísitölu fyrir júní-ágúst 1973, enda sé hún staðfest af verðlags st jóra og
tilkynnt kauplagsnefnd fyrir 15. maí 1973. Sama gildir, ef verðlagsstjóri staðfestir
fyrir lok þess tímafrests, að verð vöru hafi almennt lækkað meira en 2% vegna
gengishækkunarinnar .

10. gr.
Nú ákveður ríkisstjórnin að auka niðurgreiðslu vöruverðs frá 1. júní 1973, og

skal þá við útreikning kaupgreiðsluvísitölu fyrir júní-ágúst 1973 miða við smá-
söluverð á viðkomandi vöru eða vörum, að frádreginni þeirri verðlækkun, sem slík
aukin niðurgreiðsla veldur frá 1. júní 1973 frá þvi, sem ella hefði orðið.

Ákvæði fyrri málsgreinar skulu ekki hafa áhrif á útreikning kaupgreiðsluvísitölu
1. september 1973, að því er varðar ákvæðí kjarasamninga um ákvörðun svonefnds
.Jrúvöruf'rádráttar" .

11. gr.
Með brot gegn lögum þessum skal fara að hætti opinberra mála, og varða brot

sektum.
12. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Um frumvarp þetta, sem lagt er fyrir Alþingi samkvæmt 28. gr. stjórnarskrár-
innar, vísast til fylgiskjals hér á eftir.

Fylgiskjal.

BRÁÐABIRGÐALÖG
um niðurfærslu verðlags o. fl.

FORSETI íSLANDS
qjðrir kunnuqi : Viðskiptaráðherra hefur tjáð mér, að brýna nauðsyn beri til að

tryggja strax lækkun á verðlagi vöru og þjónustu með hliðsjón af þeirri
hækkun á gengi íslenskrar krónu, sem tók gildi 30. apríl 1973, til þess að
draga úr víxlhækkunum verðlags og kaupgjalds.

Fyrir Því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. grein stjórn-
arskrárinnar, á þessa leið:

1. gr.
Heildsöluverð og smásöluverð á öllum vörum og á þjónustu (sbr. 6. gr.) skal við

gildistöku laga þessara lækka um 2%. ÞÓ skulu innfluttar vörur, sem eru þá i birgð-

2



um hjá innflytjanda og eru ógreiddar, þegar í stað lækka til samræmis við hið nýja
gengi krónunnar. Skal innflytjandi senda verðlags skrifstofunni nýja verðútreikn-
inga yfir þessar vörur. Jafnframt skal verð þjónustu, sem reiknuð er 1 erlendum
gjaldeyri, svo sem faringjöld og fargjöld milli landa, lækka í Íslenskum krónum
til samræmis við gengishækkunina.

Lækkun sú á verði vöru og þjónustu, sem kveðið er á um i þessum lögum, skal
koma til framkvæmda eigi siðar en 7. mai 1973.

Ákvæði laga þessara taka ekki til vöru, sem seld er úr landi.

2. gr.
Ákvæði 1. málsgr. 1. gr. taka til allra vörubirgða fyrirtækja i vörudreifingu,

iðnaði og hvers konar annarri atvinnustarfsemi, á þeim tima, er lög þessi ~aka
gildi.

3. gr.
Iðnaðarvara framleidd eftir gildistöku þessara laga skal seld á þvi verði, sem

hefði verið ákveðið á henni f samræmi við ákvæði 1. gr.• ef hún hefði verið f birgð-
um á gildistökutima laganna, nema verðlagsnefnd heimili verðhækkun.

Verð á þjónustu, sem lækkuð hefur verið, í samræmi við ákvæði-I. gr. laganna.
má ekki hækka. nema hverju sinni liggi fyrir samþykki verðlagsnefndar eða annars
hlutaðeigandi yfirvalds.

Ákvæði 1. gr. taka ekki til verðlagningar á vöru. sem fyrirtæki fær til endursölu
eftir gildistöku þessara laga, enda hafi þegar átt sér stað 2% lækkun á söluverði
hennar eða komin sé fram verðlækkun á henni vegna gengishækkunar.

4. gr.
Framleiðsluráð landbúnaðarins skal þegar eftir gildistöku þessara laga reikna

og auglýsa 2% lækkun á útsöluverði allrar búvöru, sem gildir þar til auglýst er
nýtt útsöluverð samkvæmt þar um gildandi reglum.

5. gr.
Verðlagsnefnd eða annað yfirvald, sem fer með verðlagsmál, getur, þegar

sérstaklega stendur á. veitt undanþágu frá ákvæðum 1. gr., svo sem þegar veru-
leg, óhjákvæmileg verðhækkun hefur ekki enn komið fram i útsöluverði, eða þegar
vinnulaun eru yfirgnæfandi hluti af útsöluverði þjónustu.

Við niðurfærslu þá á verði vöru og þjónustu, sem kveðið er á um i þessum
lögum, má láta verð standa á heilum krónum eða tugum aura eftir reglum. sem
verðlagsnefnd setur.

6. gr.
Ákvæði 1. gr. taka til allrar þjónustu. sem er söluskattskyld, og auk þess til

afnotagjalda hljóðvarps og sjónvarps, og rafmagns- og hitaveitu gjalda.

7. gr.
Rikisstjórnin sker úr ágreíníngsatriðum, er upp kunna að koma við fram-

kvæmd á ákvæðum 1.-6. gr. i þessum lögum, og eru úrskurðir hennar fullnaðar-
úrskurðir.

8. gr.
Vcrðlagsnefnd og aðrir opinberir aðilar, sem fara með ákvörðunarvald i verð-

Iagsmálum, sjá um framkvæmd þessara laga. og skulu þeir beita öllum tiltækum
ráðum til að tryggja það. að verðlækkunaráhrif gengishækkunar þeirrar, sem
ákveðin hefur verið. komi fram að fullu og sem fyrst.

9. gr.
Við ákvörðun á kaupgreiðsluvisitölu fyrir júni-ágúst 1973 skal miða við

2% lægra verð á vöru og þjónustu en tekið var á skýrslu f maibyrjun 1973 til
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útreiknings á visitölu framfærslukostnaðar í þeim mánuði. Þetta tekur þó ekki tU
vöru og þjónustu, sem vegna undanþáguákvæða 5. gr. heldur óbreyttu verr5i.
Undanþágur veittar samkvæmt téðri lagagrein skulu tilkynntar kauplagsnefnd fyrir
15. mai 1973.

Nú leiðir nýákveðin gengishækkun af sér verðlækkun umfram 2% á vöru,
sem, er með fastskráðu verði. og skal þá tekið tillit til þeirrar verðlækkunar við
ákvörðun kaupgreiðsluvísitölu fyrir júní-ágúst 1973. enda sé hún staðfest af
verðlagsstjóra og tilkynnt kauplagsnefnd fyrir 15. mai 1973. Sama gildir, ef
verðlagsstjóri staðfestir fyrir lok þess timafrests, að verð vöru hafi almennt lækkað
meira en 2% vegna gengishækkunarinnar.

10. Ir.
Nú ákveður rikisstjórnin að auka niðurgreiðslu vöruverðs frá 1. júni 1973, og

skal þ4 við útreikning kaupgreiðsluvísitðlu fyrir júni-ágúst 1973 miða við smá-
söluverð á viðkomandi vöru eða vörum, að frádreginni þeirri verðlækkun, sem slik
aukin niðurgreiðsla veldur frá 1. júni 1973 frá þvi, sem ella hefði orðið.

Ákvæði fyrri málsgreinar skulu ekki hafa áhrif á útreikning kaupgreiðsluvísi-
tölu 1. september 1973, að þvi er varðar ákvæði kjarasamninga um ákvörðun svo-
nefnds "búvörufrádráttar" .

11. gr.
Með brot gegn lögum þessum skal fara að hætti opinberra mála, og varða brot

sektum.
12. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gjört í Reykjavík, 30. april 197~.

KrilÖiD· Eldjárn.
(L. S.)

LúlJvík JÓ3eps30n.
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