
25. Frumvarp

til laga um breyting á lögum  nr. 2 frá 27. mars 1924, um heim ild fyrir ríkis- 
stjórnina til þess að innheimta ýmsa tolla og g jö ld  m eð 257» gengisviðauka.

(Lagt fyrir A lþ ingi 1925).

1. gr.
í  stað orðanna i upphafi 1. gr. laganna:
»Á  meðan gengi á slerlingspundi er skráð i Reykjavík á 25 krónur 

eða þar yfir, veitist rikisstjórniuni heim ild til þess að « 
skal kom a:
Rikisstjórninni skal heim ilt að.

2. gr.

L ög  þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  f r u m v a r p i ð :

H eim ild laga nr. 2 frá 27. marz 1924 til þess að innheimta ýmsa tolla 
og gjöld m eð 25°/o gengisviðauka er einskorðuð við  það, að gengi á sterlings- 
pnndi sje skráð í Reykjavik á 25 kr. eða meira. En það þykir sýnt, að sá tekju- 
auki handa ríkissjóði sem lög þessi heimila, megi ekki missast alt í einu, máske 
fyrirvaralítið, þótt svo færi að skráð gengi á sterlingspundum í Reykjavík  færi 
niður úr 25 kr. A ð  visu minka ým s útgjöld ríkissjóðs að krónutali m eð hækk 
andi gullgildi íslensku krónunnar, en m jög lítið  a f þeim  útgjaldaljetti kem ur 
fram þegar i stað sem bein afleiðing a f gengisbreytingu, að mestu kem ur 
hann ekki fram fyr en hið hækkaða gengi hefir náð að lækka vöruverð, 
laun, verkakaup og annan kostnað, og það tekur ávalt nokkuð langan tíma. 
1 annan stað er m jög óhentugt að hafa núgildandi ákvæði óbreylt e f það kæmi 
fyrir að skráð gengi á sterlingspundi sveiflaðist ým ist upp fyrir eða niður fyrir 
25 kr., ja fnvel um langan tíma. Þyk ir hentugra að kveða svo á um heim ild- 
ína, að hún haldist þangað til hún kynni að verða burtu feld m eð nýrri laga- 
setningu, og m iðar frv. að þessu.


