
Nd. 399. Frumvarp til laga [206. mál]
um breyting á lögum nr. 54 14. júní 1960, um verðlagsmál.

F'lm.: Svava Jakobsdóttir, Lúðvík Jósepsson.

1. gr.
Á eftir 1. mgr. 3. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Verðlagsnefnd getur hvenær sem er tekið ákvörðun sína um hámarksverð

vöru til endurskoðunar og skal henni skylt að gera það ef gengisbreyting ís-
lenskrar krónu eða erlendar verðhækkanir valda verulegri hækkun á verði og
álagningu innfluUrar vöru.

2. gr.
5. gr. laganna orðist svo:
Sala á milli heildverslana innbyrðis og smásöluverslana innbyrðis (keðjuversl-

un) er bönnuð. nema slík verslun sé gerð án álagningar eða heildarálagning vör-
unnar sé innan þeirra takmarka í heildsölu og smásölu, sem heimiluð eru. Bannað
er að halda vörum úr umferð í þVÍ skyni að fá hærri verslunarhagnað af þeim
síðar og getur verðlagsstjóri látið fram fara vöruskoðun hjá hverjum þeim. sem
grunur leikur á að sekur sé um slíkt.

3. gr.
7. gr. laganna orðist svo:
Verðlagsstjóri skal mánaðarlega láta gera úrtakskönnun á hæsta og lægsta

verði á þjónustu og helstu nauðsynjavörum, sem framfærsluvísitala byggist á, og
birta í dagblöðum skýrslu um niðurstöður þeirra kannana og nafngreina þar selj-
endur hæsta og lægsta verðs, og á tveggja mánaða fresti skýrslu, er nafngreini
seljendur hæsta og lægsta útsöluverðs ft aðaltegundum byggingarefnis í Reykja-
vík og Hafnarfirði. Jafnframt skal verðlagsstjóri afla upplýsinga um útsöluverð
sömu vörutegunda á helstu verslunarstöðum annars staðar á landinu og birta í
dagblöðum fjórum sinnum á ári skýrslu, er nafngreini seljendur hæsta og lægsta
útsöluverðs á þessum vörum. Ráðherra setur nánari reglur um framkvæmd þessa.

4. gr.
9. gr. laganna orðist svo:
Allar söluvörur skal verðmerkja greinilega, hvort heldur er á sölustað, í sym-

gluggum eða í almennum auglýsingum. Verðlagsstjóri skal hafa eftirlit með verð-
merkingum. Verðlagsstjóri getur einnig fyrirskipað að festa upp verðskrár í versl-
unum og verkstæðum og annað slíkt, sem hann telur horfa til betri og auðveldari
viðskiptahátta og eftirlits með verðlagi.

5. gr.
Í stað fjárhæðanna ,,50-500 króna" í 1. mgr. 20. gr. laganna komi: 500-5000

króna.

Lög.þessi öðlast þegar gildi.
(). gr.

Greinargerð.
Á síðasta missn-i tímum óðavcrðbólgu, tveggja gengisfelltnga, bráöra verð-

hækkana erlendis ásamt innlendum verðhækkunum vöru og þjónustu sem ríkis-



stjórnin hefur veitt nær hömlulaust meðan kaupgjald er bundið - hafa vankantar
núgildandi laga um verðlagsmál birst berlegar en oft áður. Sýnt er að þau eru
almenniqgi engan veginn sú stoð sem þau ættu að vera. Er þvi brýnt, nú er lág-
launafólk og fólk með miðlungstekjur verður að velta fyrir sér hverjum eyri áður
en hann er af hendi látinn, að ýmsar breytingar verði gerðar á lögum almenningi
til hagsbóta.

Varla er ofmælt, að vörur hækki frá degi til dags, og gerir það fólki ókleift
að fylgjast með réttu verðlagi. Flestar breytingar, sem hér eru lagðar til, stefna
að því að gera fólki auðveldara að átta sig á verðlagi, hagstæðasta verði á vöru
og þjónustu á hverjum tíma og hvar þá vöru eða þjónustu er að finna. Lagt er
til að strangari reglur gildi um verðmerkingar vöru en nú er. Það siðleysi selj-
enda að auglýsa vöru og bjóða fala án þess að láta verðs getið í auglýsingum eða
sýnigluggum hefur stuðlað að því að grafa undan verðskyni almennings og er til
þess falFð að reyna að innræta almenningi, að verð vöru skipti raunar sáralitlu
máli. "c. . • "-I.-rr:

Aðrar breytingar í frv. þessu miða að því að veita verðlagsyfirvöldum rýmri
heimild en nú er til rannsókna og eftirlits þegar verðhækkanir verða.

Veigamesta breyting, sem hér er lagt til að gerð verði, varðar ákvarðanir
verðlagsnefndar um hámarksverð vöru, að nefndinni sé skylt að taka hana til
endurskoðunar ef gengisfelling, gengissig eða erlendar verðhækkanir valda veru-
legri hækkun á verði og álagningu innfluttntr vöru. Hlutfallsreglan um álagningu
verslunar á innfluttri vöru getur í slíkum tilfellum haft í för með sér að verslunin
hagnast verulega á kostnað neytenda, og eru hækkanir á sykurverði að undanförnu
nærtækasta dæmi um slíkt. Frá 1972 og fram á þennan dag hefur sykurverð sex-
faldast. Ársforði íslendinga af sykri kostaði 200-300 millj. kr. árið 1972. Sama
magn kostar nú 1600--1800 millj. kr. Árið 1972 nam álagnlngin 80 millj. kr.,
en miðað við verðið eins og það er nú it sykri yrði álagningin hins vegar 600
millj. kr. Það fé, sem kaupmenn hafa fengið í sinn hlut fyrir að selja sama magn
af vöru, hefur því hækkað úr 80 millj, kr. í 600 millj. kr. á þessu tímabili.

Er algert siðleysi að viss hópur manna í þjóðfélaginu skuli hagnast verulega
á þennan hátt meðan þjóðarbúið í heild verður fyrir stórfelldum áföllum.

A thuqosemdir "ið einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

Sú sjálfsagða regla !1ildir nú í störfum verðlagsnefndar, að þegar gengi krón-
unnar er fellt, er hámarksverð innfluttrar vöru tekið til endurskoðunar og álagn-
ingu á hana breytt ú þá lund, að hún er aðeins látin ná til 30% af hækkuninni,
sem af breytingunni stafar.

Hér er lagt til, að lögfest verði ákvæði, sem gengur í sömu átt, en heldur
lengra þó. Lagt er til að verðlagsnefnd geti hvenær sem er tekið ákvarðanir sinar
um hámarksverð til endurskoðunar, en að henni sé skylt að gera svo, ef annað-
hvort gengisbreyting eða erlend verðhækkun hækkar verð innfluttrar vöru veru-
lega. Slík endurskoðun mundi væntanlega beinast að álagningu og öðru, sem. eðli-
legt má telja að breyta þurfi í slíkum tilfellum.

Um 2. gr.
. Hér er lagt til að sú breyting verði gerð á 5. gr. laganna, eins og þau nú eru,

að verðlagsstjóra-sé heimilt að láta 'fram fara vöruskoxun hjá hverjum þeim, sem
grunaður er' um að halda "örum úruunf'erð j því' skyni að fá hærri verslunar-
hagnað af þeim siðar. Reynsla undanfarinna ára hefur s~'nt ljóslega, að full þörf
er á að herða á eftirliti i þessum efnum. Samkvæmt 10. gr. laganna getur verðlags-



stjóri krafið hvern sem er upplýsinga, skýrslna og annarra gagna, sem telja má
nauðsynleg í starfi hans, en hins vegar er ekki óeðlilegt þegar um er að ræða
brot, sem felst í því að halda vörum úr umferð í ofan greindu skyni, að verðlags-
yfirvöldum verði veitt rýmri heimild til rannsókna.

Um 3. gr.
Í stað þess að birta aðeins hæsta og lægsta verð á helstu nauðsynjavörum,

sem framfærsluvísitalan byggir á, á þriggja mánaða fresti, eins og nú er boðið
í lögunum um verðlagsmál, er hér lagt til að mánaðnrlega verði gerð úrtakskönnun
og birt í dagblöðum skýrsla verðlagsstjóra, er greini hæsta og lægsta verð þessara
vara og hverjir þeir seljendur eru, sem það verð bjóða. Sama er að segja um
ákvæði greinarinnar um verð byggingarefni" og verð á helstu verslunarstöðum
annars staðar á landinu. Tilgangur með þessari breytingu er sá að upplýsa neyt-
endur í landinu um hagkvæmasta verð vörunnar, en á slíkt skortir mjög eins og
allir vita.

Um 4. gr.
Hér er lagt til að skylt verði að verðmerkja allar söluvörur hvar sem þær

eru boðnar eða auglýstar. Samkvæmt núgildandi ákvæðum greinarinnar er ekki
skylt að verðmerkja vörur, heldur getur verðlagsstjóri fyrirskipað slíkt. Flutnings-
menn þessa frv. eru þeirrar skoðunar, að mjög skorti á að verðmerkingar séu
fullnægjandi og því sé nauðsynlegt að gera það að skyldu.

Um 5. og 6. gr.
Þarfnast ekki skýringa.


