
Nd. 462. Frumvarp til laga [191. mál]
um breyting á lögum um tollheimtu og tolleftirlit, nr. 59 frá 28. maí 1969, með siðari
breytingum. .

Flm.: Matthías Á. Mathiesen, Friðrik Sophusson, Árni Gunnarsson,
Albert Guðmundsson, Sverrir Hermannsson.

50. gr. laga nr. 59/1969 orðist svo:
Aðflutningsgjöld falla í gjalddaga þegar far tekur höfn, þar sem vara verður

affermd. Heimilt er að veita greiðslufrest á aðflutningsgjöldum skv. ákvæðum laga
þessara. Greiðslustaður er hjá tollstjóra viðkomandi lögsagnarumdæmis, þar sem
höfn sú er, er far var affermt.

Um gjalddaga og fullnustu aðflutningsgjalda af vörum, sem látnar hafa verið
i tollvörugeymslu, fer samkvæmt ákvæðum laga nr. 47/1960, nema gjaldfrestur hafi
verið veittur skv. lögum þessum.

1. gr.

2. gr.
53. gr. laga nr. 59/1969, sbr. lög nr. 31/1979, orðist svo:
Fjármálaráðherra getur heimilað tollstjórum að veita greiðslufrest tolla og ann-

arra aðflutningsgjalda, samkvæmt umsókn frá innflytjanda, sbr. 50. gr. Slíkan frest
má veita fyrirtækjum, sem stunda innflutningsverslun að aðalatvinnu, þar á meðal
flutningamiðlurum og umboðsmönum innflutningsfyrirtækja. Þá skal og heimilt
að láta þennan rétt ná til iðnfyrirtækja vegna innflutnings á vélbúnaði, tækjum og
hráefni.

Í umsókn skal greina frá þeim efnum, sem eru forsendur þess að meta hvort
umsækjandi verði talinn uppfylla skilyrði þess að hljóta greiðslufrest.

Skilyrði fyrir greiðslufresti er að umsækjandi setji trygg+ngu fyrir aðflutn-
ingsgjöldum. Slik ábyrgð getur verið í formi bankaábyrgðar, trygginga (ábyrgð) frá
vátryggingarfélagi. sem viðurkenningu hefur hlotið eftir þeim reglum, sem hér gilda,
eða aðrar þær ábyrgðir, sem tollstjórar meta gildar.

Upphaf greiðslufrests miðast við lok komumánaðar flutningsfars (skips eða
flugvélar) og er gjalddagi, sem jafnframt er eindagi, eigi skemur en 45 dögum
eftir lok komumánaðartns. Með sama hætti. er heimilað að miða upphaf greiðslufrests
við lok úttektarmánaðar tol1vöru iu tollvörugeymslu. Séu lok greiðslufrests á fri-
eða helaídeai verður gjalddaginn næsti virkur dagur. Fjárhæðir, sem greiðast með
gíróseðli teliast greiddar á réttum tíma séu þær stimplaðar greiðslustimplt i siðasta
la!!i á gjalddaga í lögsagnarumdæmi viðkornandi tollstjóra, Sé greiðsla send i pósti,
verður umslagið að vera póststimplað í síðasta lagi á gjalddaga, einnig í lögsagnar-
umdæmi viðkomandi tollstjóra.

Veittan greiðslufrest má afturkalla hvenær sem er. Skal afturköllun vera' rök-
studd. Verði vanefndir á sktlyrðurn greiðslufrests, er tollstjóra he'milt að synja um
áframhaldandi lítteld gegn greiðslufresti um lengri eða skemmri tíma.

Fjármálaráðherra' setur með reglugerð nánari fyrirmæli um greiðslufrest að-
fhtn:nl:!;sgjalda skv. grein þessari svo og 50. gr.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gl·einargerð.

Á árinu 1977 skipaði þáverandi fjármálaráðherra, Matthías Á. Mathiesen, nefnd
manna til þess að endurskoða lög og reglur um tollheimtu og tolleftirlit. Nefndina
skipuðu þeir Halldór V. Sigurðsson ríkisendurskoðandi, Björn Hermannsson tollstjóri,
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Júlíus Sæberg Ólafsson framkvæmdastjóri, Hjalti Pálsson framkvæmdastjóri og
Ásgeir Pétursson sýslumaður, sem jafnframt var skipaður formaður nefndarinnar,
en Þorsteinn Geirsson, skrifstofustjóri fjármálaráðuneytisins, var ritari nefndarinnar.

Í umfangsmiklu starfi nefndarinnar var leitað álits fjölda aðila, auk þess sem
Rekstrarstofan (J. Ing-mar Hansson og Gunnar H. Guðmundsson) gerði yfirgríps-
mikla úttekt á tollamálum fyrir nefndina.
Í álitsgerð, sem nefndin skilaði í ágúst 1978, leggur hún einróma til við fjár-

málaráðherra að upp verði tekinn hér á landi greiðslufrestur á aðflutningsgjöldum
(tollkrít) .

Stjórnvöld hafa enn ekki flutt frumvarp á grundvelli þessa ítarlega nefndar álits
og hafa flutningsmenn þessa frumvarps því ákveðið að flytja kjarna þess, þ. e.
huzmvndírnar um tollkrít, sem sérstaka breyting á tollalögunum, en ljóst er að
tollalöggjöfin i heild þarfnast breytinga til endurbóta og samræmis við nútímahætti
í viðskiptalífinu og opinberri stjórnsýslu. Tekið er fram að ofangreind nefnd á ekki
aðild ::tð frumvarpi Þessu, þótt efni þess sé byggt á tillögum hennar.

Síðan nefndarálitið kom fram hefur talsvert verið rætt um tollkrít, nauðsyn
hennar og hagkvæmni. Fram kom í nefndaráIitinu að beinn sparnaður fyrir þjóðar-
búið yrði um þrir milljarðar á núverandi verðlagi, samkvæmt útreikningum Rekstrar-
stofunnar.

Hér er um al") ræða mikið haasmunamál fyrir alla landsmenn og brýnt at!
Alhingi taki afstöðu til lagabreytinga sem kveða á um almennan greiðslufrest á
aðflutningsgjöldum. Þannig yrði stuðlað að sparnaði, hagræði og lægra vöruverði
neytendum. flutningsaðilum svo og hinu oninhera til hagsbóta.

Hér á eftir er getið ýmissa atriða lll' nefndaráliti tollanefndar frá ágúst 1978 og
gre:nargerðar Rekstrarsfofunnar um tollamál og tölur reiknaðar til núaildandi
verðlags af Rekstrarstofunni. Óskað hefur verið eftir þvi, að nef'ndarálifif verði
sent lllhingismönnum.

Í upphafi vann nefndin að þvi að kynna og skilgretna þá þætti. sem koma við
sögu varnings til landsins. geymslu hans, meðferð, skjalakerfi og greiðslu að-
Ilntninzsalaldanna. Leitað var upplýsinaa um heildarkostnað, sem yrði við upptöku
nýrr» starfshátta, og væntanlegan sparnað.

Kostnaður vegna meðferðar á vörum og skjalakerfi myndast einkum þannig:

a) Vesna unnskinunar, geymslu og flutnings varnings til innflytjenda og millifærslu
millt geymslna.

b) Vf'ltn::t sk ialakerfls. útfvllinzar umsókna. ferða í toll skrifstofur og banka og
þátttöku í endanlegri afgreiðslu skjala þar.
Eftir frumathugun og siðar að fengnum margháttuðum upplýsingum frá opin-

berum aðilum, innflytjendum og bá sérstaklesa sérfræðilegri rannsókn Rekstrarstof-
unnar virtist nefndarmönnum að tollkrít gæti haft áhrif til lækkunar á alla fyrr-
greind« kostnaðarbætti.

Eftir allftarIega könnun var nefndin sammála um það að eðlilegt væri að fremur
yrði stefnt að setningu löggjafar um tollkrít en að leysa úr þvi efni með stjórn-
valdser indi.

Alþingi hefði við setningu síðustu löggjafar um tollamál ákveðið að megin-
reglan skyldi vera sú, að tollar skyldu staðgreiddir við afhendingu varnings, en
nú mætti teIia vafasamt að taka svo mikilvæga ákvörðun Í formi reglugerðarsetningar
einnar og þyrftu ítarlegri lagafyrirmæli til að koma.

Rétt er að hafa Í huga að ákvarða verður hverjir það séu, sem geti fengið heimild
til nð niót::t follkrÍtar. Nefndin var á einu máli um það að ekki komi til álita að
aðrir fM tollkrít en þeir. sem stunda innflutning sem aðalvinnu. þ. e. innflutnings-
t'vri,·tæld. Komi hó nð vísu ekki til greina að ein sk orða allan innflutning við inn-
fll1tn1npsfyrirtækin ein. Það verði að aera ráð fyrir þvi. a-ð einstaklingar eða leikmenn,
sem taka þátt í innflutningi, hafi frjálsar hendur í þvi hér eftir sem hingað til.
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Álitið er að tollkrít yrði til þess að innflytjendur næðu hraðari veltu í sölu varn-
ings, en við það ættu þeir léttara Um vik að mæta þeim skuldbindingum, sem þeir
hafa tekið á sig og kæmu til er gjaldfrestur væri útrunninn.

Þegar rætt var um tímamörk tollkrítar voru nefndarmenn sammála um að
tollkrít nái til allra aðflutningsgjalda og upphafstími tollkrítar miðist við komudag
skips.

Fram kom að fulltrúar atvinnustéttanna í nefndinni, þeir Júlíus S. Ólafsson
og Hjalti Pálsson, töldu að taka yrði tillit til þess, að oft bærust innflutnings-
skjöl eftir komu skips, og því yrði gjaldfrestur að vera rýmri.

Eftir ítarlegar umræður um það, hversu langur gjaldfrestur skyldi vera. má
segja að nefndarmenn hafi komist að samkomulagi um að leggja til að hann skyldi
vera 60 dagar frá komudegi skips.

Þá var tekið til umræðu hvort greiða skyldi vexti af leyfilegri tollkrít, meðan
lánstími stendur, eða ekki, og urðu menn sammála um það, að ekki væri rétt að
krefja um vexti af tollkrítinni sjálfri, en hins vegar bæri að sjálfsögðu að greiða
dráttarvexti af hugsanlegum vanskilum svo og ef ekki væri framvísað skjölum
fyrr en hinum almenna gjaldfresti væri lokið.

Þá leg~ja nefndarmenn til að innflytjandi verði annaðhvort að hafa tollkrít á
öllum innflutningi sínum eða engum. Telja þeir þetta veigamikið atriði, sem ekki
ætti að víkja frá. Ella væri hætt við ýmsum flækium og töfum, sem gengju Í berhögg
við ætlaðar umbætur, þó svo að e. t. v. þurfi að gera undantekningu frá þessu á
aðlögunartíma.

Þrátt fyrir þetta ám nefndarinnar hafa margir innflytjendur látið þá skoðun
í Ijós, að slík ákvæði gætu verið vafasöm og líkleg til að fæla marga frá þvi að
notfæra sér huasanleaan gjaldfrest. Benda peir á árstiðabundna vöru, sem kemur of
seint án þess að innflytjandi fái þar nokkru um ráðið eða ef röskun kemst á reglu-
bundnar vörusendingar vegna verkfalla eða annarra ófyrirsjáanlegra atvika, sem inn-
flytjandi ræður ekki við. Virðast þeir flestir á einu máli um nauðsyn á valfrelsi
innflytiandans varðandi gjaldfrest vegna einstakra vörusendinga, þó þannig að sé
~ialdfrestsheimildin ekki nýtt innan fyrrgreinds frests (3. mgr. 53. gr.) verði
hann ekki veittur síðar fyrir þá vörusendingu.

Nefndin taldi í samræmi við álit .1. Insrimars Hanssonar, að unnt væri að taka
llnn toHkrft án bess að gerðnr væru hreytinzar á útleysinau vöru, aðrar en þær,
að tollurinn er lánaður í ákveðinn tíma. Slíkt hefði eingöngu áhrif á geymslu-
Uma vöru.

Er b4 rétt að taka tillit til þessara atriða:
1) Styttist geymslutími vöru hiá farrnflvfjanda fæst ódýrari geymsla og meðferð.

Erfitt er að sná, hve mikil sú stytting vrði. Gert er ráð fyrir einni viku.
2) Lækkun vrði ávaxtakostnaði, I'f heildarbirgðir vöru í landinu minnkuðu.

Gl'rt er ráð fvi-ir einnar viku styttri geymslutíma.
Samkvæmt heim unnlvslnsum. s=m Rekstrarstofan nflaði. er kostnaður við toll-

meðferð vöru flo/r, af cif-verði Og tollum. Er há gert ráð fyrir vaxtakostnaði 3-4%
0'" llnnsldn1m og meðferð j vörusk=mrnum 3--4%, eða um 100 000 kr. á sendinau,
miðfIð við ~000 ()()Okr. meðalsendinsú. Pannírskerfið kostar 1.5%, þ. e. bæði hjá
oninherurn f!ðilllm og einkaaðilum. f'ðfinm H5 ()()O kr. á sendingu.

Hér sklntir einna mestu máli hve geymslutími vöru, áður en hún er seld, styttist
við nrmtðkn tollkr-itar. Ensrinn vnfi er á hví flð umtalsverðum sparnað; má koma á i
sambandi við bætt vinnubrðeð Ol'! nannírskerfið,

Þ:í 1'1' Iiélst að geymslfl á hafnarbakka er mun dýrari en hiá kaunmðnnum. Af
hvi 1'1' mmnirskf'rfið varðar ætti tollkrít að geta sparað innflytjendum vinnu Og

tafir v;ð fprðir til foJ1vfirvalda.
Skv. skvrshr Rekstrarstofunnar er sparnaður af þvi að varan stöðvist einni viku

skemur í hafnarskemmum talinn nema um 1600-1 700 millj. kr. vegna vaxta og
ca. lfiOmilli. kr. veana minni tiónaáhættu.
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Jafnhliða tolIkrítinni má koma á ýmsum breytingum til að stytta þann tíma sem
afgreiðsla þessara mála tekur i banka og í tolli. Slíkar breytingar gætu einnig leitt
til sparnaðar við meðferð innflutningsskjala.

Hér er þess að geta, að heildartími til útleysingar á vöru er um það bil ein vika
að [afnaði, Af þeim tíma tekur meðferð Í tolli um það bil tvo daga, en mikill meiri
hluti skjala er þó afgreiddur á einum degi.

Lióst er að bá töf, sem tollmeðferðin veldur á afhendingu vörunnar, má stytta
með tilteknum aðgerðum:
1) Afnám bankastimplunar gerir bankameðferð og tol1meðferð óháða hvora annarri

og gerir innflytjendum kleift að flVta útleysinau, Sé hankastímplun haldið,
er hægt að flýta meðferð mála samhliða vinnu við bankameðferð og tollmeðferð.
Til er vísir að slíku kerfi í formi Innlagningar tollskjala án hankastimplunar.
Það kostar að vísu fleiri heimsóknir innflutningsaðila í tollinn. Þeim mætti þó
f1"1<kaán flókinna kerfisbreytinga.

2) Unnt væri að leyfa afhendingu vöru að lokinni styttri yfirferð í tolli. Það mætti
hreyta framkv!l'md vöru skoðunar þannig að hún færi fram óháð skjalameðferð
pðq við afhendingu vöru.

Með óháðri vinnu í tolli Of.! banka aukast líkur innflytjenda á því að geta
skipulagt ferðir, skjöl og skilríki þannig að starfsemi styttist. Með heimild til
he.,., al'l afhenda vöru að lokinni stvttr-í skol'l11n í tolli má komast af með eina
heimsókn innfIvtjandn vegna hvers tollskjals. f skýrslu Rekstrarstofunnar
kemur fram að með óháðri vinnu í banka og tolli muni innflytjendur spara um
1rr. 5 000 vil'l meðferð hverrar sendinear og við skemmri vfirferð i tolli um kr. ~ 000
á sendinau. Árle!!ur snarr-aður vrði há um 900-1000 mill]. kr. Auk þessa ávinn-
ings gætu innflytjendur flýtt lltleysingu vöru a. m. k. um tvo daaa, ef banka-
og tollmeðferð eru t'r:lmkv1"md:lr "",mth";,, e~fI pf fr'lmkvæmd tollmeðferðar el
brevU hanniz :lð afhending vöru er gerð óháðari tollmeðferð.
Hafnarstjórn Revk.hlVíknr rihltsi nefndinni bréf hinn 2~. febrúar 197R. f bréfinu

er vakin athvali á því. að vörur liggi::t á hafnarsvæðum í innflutningshöfnum hér-
Ienrlis fimm til sex s;nnllm lengur en í höfnum nágrannalanda. Segir síðan í hréfinu
::ttshessi lan!'!; gevmslutími kref'iist hess. ::tð geymslnrvmi á hafnarsvæðum sé hlut-
fnlh,leg'1 mikl« "t~rra hérlendis en i erlendum höfnum. Þrátt fyrir aukningu á
zevmslnr-érnt á síðustu árnm hefur ekki tekist að mæta bessurn börfum og með
lltltfmatækni fara vandamálin vaxandi. Afleiðingarnar eru að vörurmtr eru geymdar
1 öhentuzum geymslum. Iafnvel tW. gevmsll1kostnaður verður óhæfilega hár o~
skernm+ir tiðar. Enn fremur hefur skortur r. !tpvmslurvmi áhrif ti] seinkunar á
afgrpið~lu skinn Og dregur har með úr eðlHe.gri afkastagetu hafnarmannvirkia.

Hér er að s.lálfsögðu um þýðingarmikið :ltriði í Þlóðhngslegl1m skilrrlng! að
r<p1'In.enih hAtt 1ió~t sé :>l"islrinafélögin revna pWr megni að láta bað ekki trufla
skinnferðir bótt mikið sé i hafnarskemmum. Afköstum er haldið uppi með bvi að
flvti::t vörurnar í aðrar skemmur. Athugun á hessum milliflutningum milli skemma
leiddi í ljós að um 11% vöru var flutt á milli skemma. Ekki verðnr önnur ályktun
af hessl1 dregin en St1. að Þessi háttur hefur huasanlega tvöfaldað meðhönrHunar-
kostnaðinn samanborið við aðra vöru. Tel ia má flð unnt sé að spara þennan kostnað
með vikustvttlnnn á geymslutímA vörunnar í hnfnarskemmum.

Það H!!l1.urí augum uOlli!'lð Þióðhagslega er núverandi ástand mjög Óhagkvæmt.
Hér er mn miða (1.(,1' msnnvirki nð ræða. b. e. a. s. hafnirnar, og hað verður að ætlast
til hess að bsu skili fvllstn afkðsturuáður en framkvæmdir hefjast við smíði rrörra
h:>fnflrllHlnnvirkifl. En (I '1 hón ríkissjóður IN!gi ekki fram fjármagn til hafnar-
(1<"'ðar ; Revk iavík. er hér 11m rniðsr mikilvægt fltriði í b lóðarbúskapnum að ræða
"Ö''Jlln lw"s hVA flntnin.gsstarf~pmi. har með talin upp- Og útskipun Og geymsla á
varningi er stórbáttnr i blóðarframleiðslunni. Aukin afköst Og bætt nýting hafnar-
svæðn og hafnarbakka er Þvi þjótShagslegt markmið. sem ber að stefna að. Er
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einmitt alveg sérstaklega á þetta bent í bréfi Gunnars B. Guðmundssonar hafnarstjóra
i Reykjavík.

Fram kom í nefndinni, að framanritaðar forsendur, sem mæla með tollkrít, geti
vissulega haft áhrif á hagkvæmari innkaup til landsins og þar með lækkað verð inn-
f'luttrar vöru, auk beins og óbeins sparnaðar aðila og áhrifa þess á kostnað, vöruverð
og verðbólgu.

Um einstakar greinar.
Um 1. gr.

Lagt er til að breyta 2. mgr. 50. gr. laga nr. 59/1969 þannig að heimilt verði
að veita gjaldfrest á aðflutningsgjöldum (tollkrít) til þess að koma við æskilegri
hagræðingu í innflutningi og lækkun vöruverðs.

Um 2. gr.
Í 53. gr. eru settar fram grundvallarreglur um framkvæmd ákvæða 1. gr., en

um einstök atriði verði nánar kveðið á í reglugerð er fjármálaráðherra setur.
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