
sþ. 145. Tillaga til þingsályktunar [118. mál]
um staðfestingu Flórens-sáttmála.

Flm.: Gunnar G. Schram, Björn Dagbjartsson, Guðrún Agnarsdóttir,
Guðmundur Bjarnason, Hjörleifur Guttormsson, Jón Baldvin Hannibalsson,

Pálmi Jónsson, Valdimar Indriðason.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjóminni að staðfesta aðild íslands að alþjóðasáttmála um
niðurfellingu aðflutningsgjalda af varningi til mennta-, vísinda- og menningarmála, svo-
nefndan Flörens-sáttmala UNESCO, en án viðaukabókunar sáttmálans. Jafnframt þessu
verði gerðar nauðsynlegar breytingar á lögum um tollskrá.

Inngangur.
Tillaga þessi var flutt á síðasta þingi en varð þá ekki útrædd og er því endurflutt.

Flutningsmenn hennar voru þáverandi fulltrúar í Rannsóknarráði ríkisins, kosnir af Alþingi,
þeir Friðrik Sophusson, Stefán Jónsson, Stefán Valgeirsson, Karl Steinar Guðnason, Egill
Jónsson, Guðmundur Karlsson og Guðmundur G. Þórarinsson.

Árið 1950 var á aðalfundi UNESCO (General Conference), sem haldinn var í Flórens á
ítalíu, samþykktur sáttmáli um niðurfellingu gjalda af efni til mennta-, vísinda- og
menningarmála og ákveðið að leggja samninginn fyrir aðildarríkin til staðfestingar.
Samningur þessi miðar að því að efla mennta-, vísinda- og menningarmálastarfsemi
landanna og greiða fyrir streymi hvers kyns efnis, tækjabúnaðar og tækja milli aðildarríkja í
þeim tilgangi að stuðla að menningarlegum og efnahagslegum framförum í aðildarríkjunum.

Sáttmáli þessi, sem nefndur hefur verið Flórens-sáttmáli, kveður á um niðurfellingu
aðflutningsgjalda af eftirfarandi efni og búnaði, sem skilgreint er nánar í viðaukum
samningsins (Annexes A-E).

Greinargerð.
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Annex A
Annex B
Annex C

Bækur, tímarit og skýrslur (hvers kyns sérútgáfur).
Listaverk, safngripir með menntunarlegt, vísindalegt eða menningarlegt gildi.
Sýningarefni og hvers kyns hljóðritað efni með menntunarlegt, vísindalegt og
menningarlegt gildi.
Vísindatæki og búnaður.
Vörur til afnota fyrir blinda.

Annex D
Annex E

Á aðalfundi UNESCO í Nairobi í nóvember 1976 var svo samþykkt viðaukabókun við
Flórens-sáttmálann, þar sem gildi hans var víkkað út allverulega og bætt við eftirfarandi
flokkum:
Annex CI Hvers kyns lesmál og sýningarefni, svo og hljóðritað efni.
Annex F Íþróttatæki.
Annex G Hljóðfæri og annar búnaður til tónlistariðkana.
Annex H Efni og vélar til bókagerðar og útgáfu blaða, tímarita og skýrslna.

Fram að þessu hafa rúmlega 70 ríki (sjá meðf. lista) staðfest sáttmála þennan og gerst
aðilar að honum. Öll hafa þau staðfest Flórens-sáttmálann frá 1950, en hins vegar hefur
aðeins hluti ríkjanna staðfest viðaukabókunina, sem m. a. innifelur margvíslegar vörur til
afþreyingar og tómstundaiðkana og eru víða tollað ar bæði af tekjuástæðum og verndar-
ástæðum í einstökum ríkjum.

Afstaða Íslands.
Ísland er eitt af fáum ríkjum í flokki svokallaðra þróaðra ríkja, sem ekki hefur gerst aðili

að sáttmála þessum. Ísland hefur þó í reynd framfylgt öllum ákvæðum Flórens-sáttmálans
frá 1950 að undanteknu ákvæðinu um aðflutningsgjöld af vísindatækjum (Annex D).
Menntamálaráðuneytið mun ítrekað hafa óskað eftir því við fjármálaráðuneytið, að gerðar
yrðu þær breytingar á tollskrá sem gerðu kleift að uppfylla ákvæði samningsins og staðfesta
hann, en fjármálaráðuneytið hefur hingað til færst undan því.

Ekki er með góðu móti hægt að sjá hvaða rök mæla á móti því, að Ísland gerist fullgildur
aðili að þessum sáttmála. því miður mun hafa verið borið við, að erfitt væri að gera
greinarmun á tækjum og búnaði til rannsókna og hliðstæðum tækjum til annarra nota og því
veruleg hætta á misnotkun. Á það var bent að gera mætti tæmandi lista yfir þær stofnanir,
sem vísindarannsóknir stunda, og tollflokka, sem sáttmálinn næði til, og koma þannig í veg
fyrir misnotkun. Var þá talið að eitt yrði yfir alla að ganga og fyrirtæki og einkaaðilar ættu
að njóta þessarar undanþágu frá aðflutningsgjöldum ekki síður en opinberar stofnanir. Á
þessum forsendum hefur fjármálaráðuneytið ekki viljað fallast á að Ísland staðfesti
samninginn.

Nú hefur fjármálaráðuneytið hins vegar auglýst að ýmis tæki til rannsókna, gæðaeftirlits
og vöruþróunar, sem að öðru jöfnu falla undir Annex D í Flórens-sáttmála og flutt eru inn af
fyrirtækjum í útflutnings- og samkeppnisgreinum, fái niður felld aðflutningsgjöld eins og um
tæki og framleiðslubúnað væri að ræða í samræmi við 12. tl. 3. gr. í tollskrárlögum. Þar sem
flest stærri innlend fyrirtæki í framleiðslugreinum falla nú orðið undir þessa skilgreiningu eru
það nánast eingöngu opinberar stofnanir sem ekki njóta þessara skilyrða, og er þar með
brostin sú röksemd, að ekki skuli mismunað í þessu efni. Jafnframt virðist nú talið gerlegt að
taka afstöðu til þess, hvaða tæki eru flutt inn til rannsókna.

Ákvæði sáttmálans um vísindatæki og búnað (Annex D) er eftirfarandi:
Annex D Vísindatæki og búnaður.
Vísindaleg tæki og búnaður ætluð eingöngu til kennslu eða hreinna vísindastarfa, að því

tilskildu:
a) að þau séu ætluð vísinda- eða menntastofnun í opinberri eign eða einkaeign, sem fengið

hefur heimild þar til bærra yfirvalda í innflutningslandinu til að flytja inn slíkt tæki og
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búnað án aðflutningsgjalda, og eiga að notast án viðskiptalegs tilgangs undir eftirliti og
ábyrgð þessara stofnana;

b) að tæki og búnaður með sama vísindalegt gildi séu ekki framleidd í innflutningslandinu.

Í viðaukabókun við samninginn frá 1976 er skilgreiningin einnig látin ná til varahluta,
aukabúnaðar og verkfæra til viðhalds og stillingar á vísindatækjum og jafnframt afnumin sú
takmörkun, að tækin skuli eingöngu ætluð til kennslu eða vísindastarfa. Þá eru í viðaukanum
vörur sem nú eru allmikið tollaðar og eru söluvara á almennum markaði, eins og íþróttatæki
og hljóðfæri. Í tillögu þessari er ekki gert ráð fyrir að Ísland staðfesti viðaukabókunina að
svo stöddu.

Mikilvægir hagsmunir fyrir rannsóknir.
Augljóst er að hér er um mjög mikið hagsmunamál fyrir rannsóknastarfsemina í landinu

að ræða. Í töflu 1 er skrá yfir þá tollaflokka sem ná yfir tæki og búnað sem ætla má að nær
eingöngu séu notuð til vísindaiðkana, rannsókna og skyldrar starfsemi. Í töflunni sést hve
mikið var flutt inn af tækjum árið 1981 í hverjum þessara tollflokka og hvaða aðflutnings-
gjöld mætti reikna ofan á CIF-verðmæti þessa búnaðar. Kemur í ljós að af innflutningi, sem
að CIF-verðmæti var 57 030 þús. kr., mátti reikna toll, sem nam 8 087 þús. kr., og
vörugjald að upphæð 18 053 þús. kr. Heildarupphæð aðflutningsgjalda án jöfnunargjalds
nam því 26 140 þús. kr., eða 46% ofan á CIF-verðmætið. Í mörgum tilvikum er þó þetta
hlutfall miklu hærra.

Í töflu 2 er listi yfir tollflokka sem jöfnum höndum ná yfir tæki sem notuð eru til
vísindastarfsemi og annarra hluta. Fer þá eftir innflytjandanum (kaupandanum) hvort fella
bæri niður aðflutningsgjöld eftir Flórens-sáttmálanum. Í töflunni eru tölur um innflutning-
inn 1981 svo og reiknaðan toll og vörugjöld af honum. Heildarupphæð aðflutningsgjalda er
30% ofan á CIF-verðmæti. Ekki er þó hægt að segja um hve mikill hluti þessara tækja hefur í
reynd farið til vísindaiðkana.

Af ofangreindum tölum er ljóst að aðflutningsgjöld af vísindatækjum eru umtalsverð
fjárhagsleg byrði fyrir íslenska rannsóknastarfsemi og veruleg hindrun á framförum á því
sviði. Íslenskar rannsóknastofnanir fjármagna tækjakaup sín annars vegar af fjárveitingum
til tækjakaupa og hins vegar af eigin aflafé sem þær fá fyrir greidda þjónustu og
rannsóknaverkefni sem greidd eru af utanaðkomandi aðilum, þ. á m. atvinnufyrirtækjum. Í
báðum tilfellum verður að telja álagningu aðflutningsgjalda óskynsamlega ráðstöfun, ekki
síst eftir að slík aðflutningsgjöld hafa verið felld niður af flestum atvinnufyrirtækjum í
landinu. Fjárveitingar á fjárlögum til tækjakaupa eru venjulega af skornum skammti og eru
því miður oft látnar mæta afgangi við afgreiðslu fjárlaga. Mörg dæmi eru til þess, að þegar
umsóknir um fjárveitingar til tækjakaupa hafa verið skornar niður nægi fjárveiting ekki
nema til greiðslu aðflutningsgjaldanna af hinum fyrirhuguðu tækjakaupum. Þá þykir sárt að
sjá verulegan hluta naumra fjárveitinga renna aftur til ríkissjóðs. Þegar um ráðstöfun á eigin
tekjum stofnana til tækjakaupa er að ræða sýnist jafnórökrétt að ríkissjóður skuli taka hluta
af þeim tekjum í opinber gjöld, ekki síst þegar nú liggur fyrir sú stefnumótun að hvetja þær
stofnanir, sem tök hafa á, að leita eigin tekna utan fjárlaga, m. a. frá atvinnuvegunum.

Svo sem fram hefur komið leggja Íslendingar minna fé til rannsókna en flestar aðrar
þjóðir á sama þróunarstigi. Er það síst til að bæta ástandið, ef fjármagn til tækjakaupa er
skert um allt að helming með aðflutningsgjöldum.

Þann 8. mars 1983 var samþykkt á Alþingi þingsályktun um stefnu í rannsóknum og
þróunarstarfsemi í þágu atvinnuveganna. Er þar fjallað um eflingu rannsókna á öllum
sviðum til hagsbóta fyrir atvinnuvegina og þjóðfélagið og bætt skilyrði fyrir rannsóknarstarf-
semi, bæði á vegum atvinnufyrirtækja, einkaaðila og opinberra stofnana. Það er skoðun
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flutningsmanna þessarar tillögu að niðurfelling aðflutningsgjalda af tækjum og búnaði til
vísindarannsókna sé afar mikilvægt skref í þessu efni.

Samhliða þessari þingsályktunartillögu mun flutt í Nd. frumvarp tillaga um breytingar á
lögum nr. 120/1976, um tollskrá o. fl., en því frumvarpi er ætlað að breyta lögunum til
samræmis við fyrirhugaða aðild að Flórens-sáttmálanum,

Skrá um ríki sem staðfest hafa sáttmála um afnám aðflutningsgjalda
af vörum til mennta-, vísinda- og menningarmála.

(Flórens-sáttmáli frá 1950.)

Afganistan Ítalía Pakistan
Austurríki Japan Pólland
Bandaríkin Jórdanía Rúanda
Barbados-eyj ar Júgóslavía Rúmenía
Belgía Kamerún Singapor
Bólivía Kampútsea Síerra León
Danmörk Kenýa Sólómonseyj ar
Efri-Volta Kongó Spánn
Egyptaland Kúba Sri Lanka
El Salvador Kýpur Stóra- Bretland
Filippseyjar Laos alþýðulýðveldið Sviss
Fílabeinsströndin Líbýa Svíþjóð
Fiji-eyjar Luxemborg Sýrland
Finnland Madagaskar Taíland
Frakkland Malaví Tanzanía
Gabon Malaysía Trinidad og Tóbagó
Ghana Malta Túnis
Grikkland Marokkó Ungverjaland
Guatemala Máritanía Úganda
Haíti Mónakó Vatíkanið
Holland Níger Vestur-Þýskaland
Írak Nígería Víetnam
Íran Níkaragúa Zaíre
Írland Noregur Zambía
Ísrael Nýja-Sjáland.

4



o
-0-N ~~C5N""';""';

'<1'r--_
'<1'_

:;;
oci-

I I 000 00
'" V) a-0""'; N
N~ ~

NV) '<1'
C'f!~ ~

'" - '"'" 00 _N '<1'-
I I

o
-0-N :;;

oci-
r--
'"-- 00--
oV)- V) 0-

..;
d g::: N '" - a-_

~~ ~~ s s ~g ~ 8l~~..:.i - - N N<"">., 88 r-- 8 8 88 r--_ N'<1' V) -0 -00 N <""><""><"">

~
0 0- -- - - _N N NNNgg g g g gg gg gg g g gg g ggg

~

5



....:., ...;
00';':2 .
:0 ,:g>A

""""00lr!C:~---""-00-""N
N_

"" "" 00<'"lNOI<'i'l:i<'i
-0""0

_N

-Ot-
""t-000
""N-""

_0_N
0100- -

_ -0
<'"l
-0

0 _
<'"l_
<'"lN

ol

00

f
'0>

g)8g)8<'i-.i-.iori
NNNNgggg

01000-'"r-:ocioci
NNNggg

-o
~g

~8~
o\r-:r-:N __

g~~
•. . . •

6



0 ~~ 0\ )(l)(lR80
~N~~00 r- ~oci ~~ N oci\Ór---:......; .-< N~Orri

"<1' r- ~tr)O\N 'D vl 'D 00.-< 'D N"<1'"<1' "<1' M
vl

00 00
VlO 0\ ~)(lR8 "<1' O\~r-O\
M 'D r-. r-: o tr) 0 N

~oci ~~ N ~cir-..:~ r- """;N\Ó\Ó
"<1'"<1' t-. ('f')('f')o\N 0\ .-< M vl.-< 'D "<1'Vl"<1' 0 .-< .-< 00

0\ M

~8 "<1' 0\"<1'r-"<1'
vl \C('f')~Ovi-.i ~ oci,.....;v)~

00 r- M vl r- r-
_0 'D "<1'

"<1'

NN N NNNN
MM M ('f') (1") c"f) ('f')

- . ("Ij~O\O "","",,0 0\ t-N - 0\ ;;;l!:!~~ M ~('f")'o::t'l.I'),......;- ...::l.-<~~ \0 0\ "<1'M 000"<1'0\ vl M vl M r-O\-

'Eg:;U~ 'D .-< "<1' ,......;('ti M ac 'D 00 MN"<1' \0 - -ON
N "<1'M 'D 'D r-, .-< M=,......; '::s

N•... A

... 0000 lI')t-or-o 0 0 l.r)V)t.r)V) 0 OOl.r)V)O
::l 00 M- r- r- ('fj ("fj "<1' ~"",,"('f')("f')=a~

f-<

..;
e ~88~8 8~1ri8~ ~ vl ~~~~ 0 000,......;..;

N "<1' lr)"""';('l("f")~ ~8~~8 ~,...;v)r--:,....; vi vi vio ~ O~~~..:!l - vl,......;,......;("f"')V) '1""""4 - .-< '1""""4"""'; '1""""4 N NNNN

~ OONNr<i r<i-.i-.i-.ivi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi
"<1'r-000000 0000000000 00 00 00000000 00 00000000. . . . .

7



,....,
o
0\,....,

k
...; v) 0 v) v) 0 v) 0-,.2~ ":t: ":t: ,....,0-,0 "! ~

Ö ~ \0 v) ~~r---: 00 \0
v) ,...., OO\ON r- Nf-- ,::; ,....,

v) \0 N 00
A

N,....,

•.. . ('.lr--..V)("f)~ooO\r-"'d" ll') 00••• k
::; ....• ,,"~ ~~$~"" ~S:;~ 0-, v)'E~O.; r- r-

00e"'" ,::; \0•..• A

k OV)OOV10V)V)O v)

::; t:<) t:<) t:<) t:<) V) t:<)

~~
f--

...;

: ~;;:;~~~~~~~8
~ ~'-;~'-;~NN~NV)
- NNNNNNNOOO

~ ~~~~~~~ggg. . ..

8


