
Nd. 967. Frumvarp til tollalaga. [196. mál]
(Eftir 3. umr. í Ed., 16. mars.)

Samhljóða þskj. 207 með þessum breytingum:

5. gr. hljóðar svo:
Auk þeirra vara sem tollfrjálsar eru samkvæmt beinum fyrirmælum í tollskrá skulu

eftirtaldar vörur vera tollfrjálsar:
1. Fylgifé fars sem kemur hingað til lands frá útlöndum og er að mati tollyfirvalds ekki
umfram það sem hæfilegt má teljast með tilliti til stærðar fars og ferða þess, enda verði
fylgiféð ekki flutt úr viðkomandi fari.

2. Hæfilegar vistir og aðrar nauðsynjar í fari sem er í utanlandsferðum, enda verði þær
áfram í farinu til neyslu og notkunar áhafnar og farþega.

3. Vörur sem ekki á að flytja hér úr fari en eiga að fylgja því aftur til útlanda. Sama gildir
um vöru sem send er hingað til umflutnings.

4. Venjulegur farangur áhafnar fars sem kemur hingað til lands frá útlöndum, enda sé að
mati tollyfirvalds um hæfilegan fatnað og aðrar ferðanauðsynjar til eigin notkunar
áhafnar í fari að ræða.

5. Venjulegur farangur ferðamanna sem koma hingað til lands frá útlöndum, enda sé að
mati tollyfirvalds um hæfilegan fatnað og aðrar ferðanauðsynjar til eigin nota þeirra á
ferðalaginu að ræða.

6. Fatnaður og aðrar ferðanauðsynjar hér búsettra manna sem látist hafa erlendis.
7. Heimilismunir manna sem flytj a búferlum hingað til lands, enda hafi viðkomandi haft
fasta búsetu erlendis í a.m.k. eitt ár áður en hann flutti til landsins. Undanþágu
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samkvæmt þessum tölulið má að öðru leyti takmarka við vöruflokka eða hámarksverð
og skal þá tekið tillit til dvalartíma erlendis, fjölskyldustærðar og annarra aðstæðna.
Ökutæki og önnur farartæki, vélknúin, teljast ekki til heimilismuna í þessu sambandi.

8. Heiðursmerki veitt af erlendum ríkjum svo og verðlaun fyrir íþróttaafrek og önnur afrek
sem unnin eru erlendis.

9. Vörur sem endursendar eru hingað frá útlöndum vegna þess að þær seldust ekki þar eða
endursendar eru hingað frá útlöndum af öðrum orsökum og færðar séu að mati
tollyfirvalds fullnægjandi sönnur fyrir því að um sé að ræða vörur útfluttar héðan.

10. Endursendar tómar umbúðir, enda séu að mati tollyfirvalds færðar fullnægjandi sönnur
fyrir því að um sé að ræða umbúðir utan af vörum útfluttum héðan.
Ráðherra getur sett nánari reglur um tollfrelsi samkvæmt þessari grein.

6. gr. hljóðar svo:
Ráðherra er heimilt:

1. Að láta koma til framkvæmda ákvæði í fríverslunar- og milliríkjasamningum og
viðaukum og bókunum sem teljast óaðskiljanlegur hluti þeirra eða fella ákvarðanir um
framkvæmd þeirra úr gildi sé ákvæðum þeirra breytt, forsendur breytist eða þeir falli úr
gildi. Þegar heimild þessari er beitt skal jafnframt heimilt að lækka almennan toll í dálki
A í tollskrá í allt að 5% þegar um hráefni eða efnivöru er að ræða en í allt að 10% í
öðrum tilvikum. Verði ákvörðun felld úr gildi skal almennur tollur í dálki A í tollskrá
taka gildi.

2. Að ákveða að sameina megi í eitt tollskrárnúmer vörur sem falla í mismunandi
tollskrárnúmer og fluttar eru til landsins í smásendingum. Undanþágu samkvæmt
þessum tölulið má að öðru leyti takmarka við ákveðna vöruflokka eða hámarksverð-
mæti og að greidd verði af þeim gjöld miðuð við tolltaxta þess tollskrárnúmers sem
verðmætasti hluti sendingarinnar fellur undir.

3. Að fella niður eða endurgreiða toll af vöru sem endurseld er til útlanda.
4. Að heimila tollfrjálsan innflutning á vörum sem aðeins verða hér til sýningar eða
flutnings um stundarsakir, svo og á vélum, tækjum og öðrum áhöldum sem aðeins eru
send hingað til reynslu um stuttan tíma.

5. Að heimila tollfrjálsan innflutning um stuttan tíma á tækjum, verkfærum og öðru þvílíku
sem vísindamenn, vísindaleiðangrar, listamenn, verkfræðingar, iðnaðarmenn, björgun-
arleiðangrar og aðrir slíkir hafa meðferðis frá útlöndum til afnota hér við athuganir
sínar, rannsóknir og starfsemi.

6. Að fella niður toll af vöru sem er send hingað til viðgerðar eða annarrar aðvinnslu, enda
verði hún flutt úr landi aftur.

7. Að heimta ekki toll af bifreiðum og bifhjólum sem skráð eru erlendis og flutt eru til
landsins af mönnum sem þar hafa haft fasta búsetu í a.m.k. eitt ár og hafa ekki jafnframt
átt lögheimili hér á landi. Gildir undanþága þessi í einn mánuð frá komu ökutækis til
landsins. Heimilt er þó að ákveða lengri gildistíma eða framlengja hann um allt að þrjá
mánuði í senn, allt að tólf mánuðum alls, enda færi viðkomandi fyrir tollstjóra fullgildar
sönnur á að hann fullnægi eftirtöldum skilyrðum:
a. Hann hafi hvorki launaða atvinnu hér á landi né reki hér atvinnufyrirtæki.
b. Hann hafi ekki tekið sér búsetu hér á landi.
c. Hann hafi ekki flutt búslóð sína hingað til lands.

Nú uppfyllir viðkomandi ekki framangreind skilyrði til framlengingar undanþágu
frá greiðslu tolls og er þá heimilt samt sem áður að framlengja hana um allt að þrjá
mánuði í senn, allt að tólf mánuðum alls frá komu ökutækis tillandsins, gegn greiðslu
sérstaks gjalds sem ákveða má sem hundraðshluta á mánuði af tollverði viðkomandi
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ökutækis eða fast gjald sem miða skal við afskriftartíma ökutækis. ÞÓ skulu aðilar sem
tekið hafa sér fasta búsetu hér á landi eða flutt búslóð sína tillandsins greiða þegar toll
af ökutækjum og öðrum farartækjum sem eru vélknúin. Óski viðkomandi þess má
heimila greiðslu gjalda með skuldarviðurkenningu og fullnægjandi ábyrgð, enda skulu
þá greiddir af lánuðum tollum þeir vextir sem ákveðnir verði af ráðherra með reglugerð.

Undanþága þessi er að öðru leyti háð því að viðkomandi skuldbindi sig til að hlíta
eftirtöldum almennum skilyrðum:
a. Hann aki ökutækinu sjálfur, maki hans eða launaðir ökumenn hans, útlendir eða
innlendir.

b. Ökutækið verði ekki lánað, leigt eða notað til neins konar flutnings gegn greiðslu eða
endurgjaldi.

c. Hann hafi ökutækið með sér til útlanda þegar hann fer þangað. Ökutæki skal þó ætíð
annaðhvort endurútflutt eða tollafgreitt þegar að tólf mánuðum liðnum frá því að
það var flutt hingað til lands.

d. Hann hlíti nánari reglum sem ráðherra setur um ökutæki þessi og eftirlit með þeim.
Ef framangreind skilyrði eru rofin eða forsendur fyrir undanþágu frá greiðslu

gjalda falla niður að dómi toll- eða lögreglustjóra mega þeir taka viðkomandi ökutæki
þegar í stað úr umferð og tollstjóri láta selja ökutækið á opinberu uppboði til lúkningar á
tolli, kostnaði og vöxtum skv. 2. mgr., sem reiknast frá og með komudegi flutningsfars,
eða hlutast til um endurútflutning þess á kostnað innflytjanda.

Ákvæði töluliðar þessa gilda með sama hætti um nýjar óskráðar bifreiðar og bifhjól
sem keypt eru hér á landi. Ökutæki þessi skulu skráð sérstaklega og frekari skilyrði
uppfyllt sem dómsmálaráðuneytið kann að setja. Undanþága frá greiðslu tolls sam
kvæmt þessari málsgrein miðast við skráningardag ökutækis. Heimila má í undantekn-
ingartilvikum framlengingu undanþágu skv. 1. og 2. mgr. án greiðslu hins sérstaka
gjalds af tollverði viðkomandi ökutækis.

Ákvæði þessa töluliðar skulu gilda eftir því sem við geta átt um önnur farartæki.
8. Að heimila að tollur af tækjum, þ.m.t. ökutæki, sem send eru hingað til notkunar um
stuttan tíma og endursend eru þegar að notkun lokinni, sé reiknaður af leigu eða
áætlaðri leigu fyrir tækin í stað venjulegs tollverðs. Ákveða má greiðslu samkvæmt
þessari heimild sem fast gjald vegna tímabundins innflutnings og skal þá miðað við
venjulegan afskriftartíma tækis. Gjald af ökutækjum má miða við ekna vegalengd.

Ráðherra skal enn fremur heimilt að endurgreiða toll af tækjum, þ.m.t. ökutæki,
sem seld eru eða leigð til nota erlendis. Endurgreiðslufjárhæð skal miðuð við
venjulegan afskriftartíma tækis. Ráðherra setur nánari reglur um framkvæmd þessa
ákvæðis og getur þar m.a. kveðið á um fyrningargrunn og fyrningarhlutföll.

9. Að lækka eða fella niður toll af vöru sem reynist gölluð eða hefur eyðilagst, rýrnað eða
orðið fyrir skemmdum á leið hingað til lands, við affermingu, í vörslu tollyfirvalda,
viðurkenndum geymslum farmflytjanda eða tollvörugeymslum eða í flutningi milli
tollhafna innanlands, áður en hún er afhent viðtakanda.

Niðurfelling tolls er bundin því skilyrði að varan sé eyðilögð undir tolleftirliti eða
afhent ríkissjóði endurgjaldslaust til ráðstöfunar.

Um vöntun í vörusendingu gilda ákvæði 60. og 112. gr. þessara laga.
10. Að lækka eða fella niður toll af venjulegum brúðargjöfum frá aðilum búsettum erlendis,
enda hafi brúður eða brúðgumi haft fasta búsetu erlendis í a.m.k. tvö ár fyrir
brúðkaupið. Heimildin tekur þó ekki til ökutækja eða annarra vélknúinna farartækja.
Jafnframt að fella niður toll af gjöfum sem sendar eru hingað frá útlöndum og góð-
gerðarstofnanir eða aðrir slíkir aðilar eiga að annast dreifingu á til bágstaddra eða því-
líkra. Enn fremur af gjöfum sem aðilar búsettir erlendis senda hingað af sérstöku tilefni,
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þó ekki í atvinnuskyni. Undanþágur samkvæmt þessum tölulið má að öðru leyti tak-
marka við ákveðna vöruflokka eða hámarksverðmæti.

11. Að fella niður toll af notuðum munum sem hafa fallið í arf erlendis. Heimildin tekur þó
ekki til ökutækja eða annarra vélknúinna farartækja.

12. Að fella niður eða endurgreiða toll af umbúðum sem eru lánaðar eða leigðar hingað til
lands.

13. Að endurgreiða eða fella niður gjöld af hráefni, efnivörum og hlutum til framleiðslu
innlendra iðnaðarvara sem tollar hafa verið lækkaðir eða felldir niður af samkvæmt
ákvæðum um aðild íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) og ákvæðum
samnings íslands við Efnahagsbandalag Evrópu (EBE), svo og af vélum, vélarhlutum
og varahlutum sem notaðir eru til aðvinnslu sömu vara. Jafnframt að lækka eða fella
niður gjöld af efnivöru í innlenda iðnaðarvöru ef gjöldin af sams konar iðnaðarvöru
framleiddri erlendis eru jafnhá eða lægri en af efnivörunni.

Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd ákvæða þessa töluliðar að
höfðu samráði við iðnaðarráðuneytið og samtök iðnaðarins.

14. Að samræma tolla á vörum til lækkunar eða hækkunar ef sams konar eða svipaðar vörur
bera ekki sama toll.

15. Að fella niður toll af munum sem aðilar búsettir erlendis senda Norræna húsinu að gjöf.
16. Að fella niður toll af vélum, tækjum, rafmagnsvörum og öðrum fylgihlutum og
viðgerðarefnum sem ætluð eru til nota í flugvélum eða í beinum tengslum við þær.

17. Að fella niður toll af lifandi dýrum í dýragarða.
18. Að heimila tímabundna afhendingu vara án greiðslu tolls til þess að fram geti farið á
vörum þessum á ábyrgð innflytjanda eða viðkomandi vinnsluaðila nægileg aðvinnsla til
að forða þeim frá rýrnun eða öðrum skemmdum. Heimild þessa má binda skilyrðum um
vörslu og meðferð vörunnar, svo og að fullnægjandi tryggingar séu settar fyrir greiðslu
áfallins tolls og annars kostnaðar sem leiða kann af leyfisveitingunni. Heimild þessa má
takmarka við ákveðna vöruflokka.

19. Að fella niður toll af vísindatækjum og vísindabúnaði sem íslenskar vísindastofnanir eða
vísindastofnanir sem ísland er aðili að eiga kost á endurgjaldslaust frá erlendum aðilum.

20. Að fella niður toll af varningi, allt að ákveðnu hámarki hverju sinni, sem farmenn og
ferðamenn hafa meðferðis frá útlöndum, umfram þá muni sem greinir í 4. og 5. tölul. 5.
gr., enda sé ekki um innflutning í atvinnuskyni að ræða. Undanþágu þessa má takmarka
við ákveðna vöruflokka eða hámarksverðmæti tiltekinna vörutegunda. Að öðru leyti
gilda ekki aðrar innflutningshömlur um slíkan varning en settar eru vegna sóttvarna eða
annarra öryggisráðstafana .

21. Að fella niður toll af sýnishornum verslunarvara og auglýsingaefnis, svo og varningi sem
gerður hefur verið ónothæfur sem almenn verslunarvara, enda sé um óverulegt
verðmæti að ræða og vörurnar verði einungis notaðar til að ákveða eftir þeim pantanir.
Ráðherra getur sett nánari reglur um undanþágu-, lækkunar- og samræmingarheimildir

samkvæmt þessari grein.

8. gr. hljóðar svo:
Tollverð innfluttra vara er viðskiptaverðið, þ.e. það verð sem raunverulega er greitt

eða greiða ber fyrir vörurnar með þeim leiðréttingum sem leiðir af ákvæðum 9. gr., að
uppfylltum eftirtöldum skilyrðum:
a. Kaupanda séu engar takmarkanir settar um ráðstöfun eða notkun varanna, aðrar en
takmarkanir sem
1. settar eru eða krafist verður með lögum eða af opinberum stjórnvöldum hér á landi,
2. takmarka þau landfræðilegu mörk þar sem endurselja má vörurnar eða
3. hafa ekki veruleg áhrif á verðmæti varanna.

4



b. Salan eða verðið sé ekki háð einhverjum skilyrðum eða skilmálum sem ekki er hægt að
ákvarða verð fyrir með tilliti til þeirra vara sem verið er að virða.

c. Enginn hluti ágóða af síðari sölu, ráðstöfun eða notkun varanna af hálfu kaupanda renni
beint eða óbeint til seljanda, nema unnt sé að gera viðeigandi leiðréttingar í samræmi
við ákvæði 9. gr.

d. Kaupandi og seljandi séu óháðir hvor öðrum eða séu þeir hvor öðrum háðir þá sé
viðskiptaverðið nothæft í tollalegu tilliti samkvæmt nánari reglum settum skv. 10. gr.
Samkvæmt lögum þessum skal því aðeins telja aðila, persónur eða lögaðila háða hvor

öðrum að eftirtalin skilyrði séu uppfyllt:
a. Þeir séu yfirmenn eða stjórnendur fyrirtækja hvor annars.
b. Þeir séu í lagalegum skilningi sameigendur fyrirtækis.
e. Þeir séu vinnuveitandi og starfsmaður hans.
d. Einhver aðili beint eða óbeint eigi, stjórni eða hafi umráð yfir fimm hundraðshlutum
eða meira af atkvæðisrétti eða hlutabréfum hjá þeim báðum.

e. Annar þeirra stjórni beint eða óbeint hinum.
f. Þriðji aðili stjórni beint eða óbeint báðum.
g. Báðir saman stjórni beint eða óbeint þriðja aðila.
h. Þeir séu í sömu fjölskyldu.
Aðilar, persónur eða lögaðilar sem eru í viðskiptasambandi hvor við annan, þannig að

annar er einkaumboðsmaður, einkadreifingaraðili eða sérleyfishafi hins aðilans í hvaða
mynd sem er, skulu taldir vera háðir hvor öðrum.

13. gr. hljóðar svo:
Ráðherra ákveður með reglugerð það tollafgreiðslugengi sem nota skal við umreikning

tollverðs vöru eða hluta þess yfir í íslenskar krónur. Þar skal jafnframt kveðið nánar á um
gildistíma, fresti, bráðabirgðatollafgreiðslu, tollafgreiðslu þegar engrar skráningar gengis
nýtur og annað er lýtur að gengisviðmiðun við tollafgreiðslu. Tollafgreiðslugengi skal miða
við sölugengi myntar sem skráð er af Seðlabanka Íslands þegar vara er tekin til toll-
meðferðar, enda fari fullnaðartollafgreiðsla fram innan tiltekins frests. ÞÓ skal heimilt að
ákveða að tollafgreiðslugengi gildi í fyrir fram ákveðinn tíma, enda verði breytingar á skráðu
sölugengi minni en 5%, eða miða við það sölugengi myntar sem skráð er af Seðlabankanum
og í gildi er þegar gjöld eru greidd.

Seðlabanki Íslands skal tilkynna fjármálaráðuneytinu daglega um sölugengi erlendrar
myntar.

15. gr. hljóðar svo:
Ráðherra getur í reglugerð eða öðrum fyrirmælum ákveðið að tiltekin atriði séu

tilgreind í aðflutningsskýrslu, svo sem upplýsingar um innflytjandann sjálfan, vöru þá sem
flutt er tillandsins, flutningsfar, framleiðanda O.fl. sem nauðsynlegt getur talist og varðar
viðkomandi innflutning.

18. gr. hljóðar svo:
Innflytjandi skal afhenda tollyfirvaldi frumrit eða samrit af vörureikningi yfir hina

innfluttu vöru eða sendingu þegar afhendingar aðflutningsskýrslu er krafist skv. 14. gr.
Tollyfirvald skal halda eftir nefndu reikningseintaki eða eintaki af kröfuskjali sem sent er í
öðru formi.

Ráðherra getur ákveðið með reglugerð eða öðrum fyrirmælum að ívörureikningi skuli
tilgreina tiltekin atriði sem varða innflutning vöru eða sendingar.
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19. gr. hljóðar svo:
Innflytjandi vöru eða sendingar skal afhenda tollyfirvaldi farmbréf eða undirfarmbréf,

reikning yfir umbúðakostnað, pökkunarlista, efnagreiningu og önnur skjöl og gögn sem geta
verið til staðfestingar þeim atriðum sem tilgreind eru í aðflutningsskýrslu og vörureikningi
eða fela í sér upplýsingar um tegund vöru, samsetningu hennar, magn og verð. Krefjast má
þess að farmbréf eða undirfarmbréf sé afhent í fleirriti og má tollyfirvald þá halda eftir einu
eintaki eða fleiri eftir þörfum. Tollyfirvald má gera afrit af staðfestingarskjölum ef ástæða
þykir til.

Framkvæmd fríverslunar- og milliríkjasamninga um lækkun eða niðurfellingu tolla á
vörum upprunnum í ákveðnum löndum má binda því skilyrði að innflytjandi leggi fram
nauðsynlegar upplýsingar og sannanir fyrir uppruna varanna. Ráðherra getur í reglugerð
eða með öðrum fyrirmælum sett nánari reglur þar að lútandi, svo og hvernig nauðsynlegu
tolleftirliti skuli komið við.

20. gr. hljóðar svo:
Ráðherra getur með reglugerð heimilað að upplýsingar, sem um ræðir í 14.-29. gr., séu

veittar með öðrum hætti en skriflega, t.d. með tölvumiðli eða fjarskiptum.

25. gr. hljóðar svo:
Innflytjandi eða vörsluaðili vöru eða sendingar skal inna af hendi eða sjá um þá vinnu

og aðstoð sem nauðsynleg er við tollmeðferð hennar að dómi tollstarfsmanna, svo sem að
opna umbúðir og ganga frá þeim að nýju.

Tollyfirvaldi er heimilt að fela tollstarfsmönnum eða ráða ákveðna menn til að vinna og
aðstoða við tollmeðferð vöru eða sendingar, svo sem að opna umbúðir og loka að nýju á
ábyrgð innflytjanda eða vörsluaðila og innheimta hjá innflytjendum þóknun fyrir þessi störf
með aðflutningsgjöldum sé skyldu skv. fyrri mgr. ekki sinnt.

27. gr. hljóðar svo:
Landið skiptist í þessi tollumdæmi:

1. Reykjavíkurtollumdæmi sem tekur yfir Reykjavík, Seltjarnarnes og Kjósarsýslu, þó
ekki Bessastaðahrepp.

2. Akranestollumdæmi sem tekur yfir Akranes.
3. Mýra- og Borgarfjarðartollumdæmi sem tekur yfir Mýra- og Borgarfjarðarsýslu.
4. Snæfellsnes- og Hnappadalstollumdæmi sem tekur yfir Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu
og Ólafsvík.

5. Dalatollumdæmi.
6. Barðastrandartollumdæmi.
7. Bolungarvíkurtollumdæmi .
8. ísafjarðartollumdæmi sem tekur yfir ísafjörð og ísafjarðarsýslu að undanskildum
Hólshreppi.

9. Strandatollumdæmi.
10. Húnavatnstollumdæmi.
ll. Skagafjarðartollumdæmi sem tekur yfir Sauðárkrók og Skagafjarðarsýslu.
12. Siglufjarðartollumdæmi sem tekur yfir Siglufjörð og Héðinsfjörð.
13. Ólafsfjarðartollumdæmi.
14. Akureyrartollumdæmi sem tekur yfir Akureyri, Dalvík og Eyjafjarðarsýslu.
15. Þingeyjartollumdæmi sem tekur yfir Húsavík og Þingeyjarsýslur.
16. Seyðisfjarðartollumdæmi sem tekur yfir Seyðisfjörð og Norður-Múlasýslu.
17. Neskaupstaðartollumdæmi.
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18. Suður-Múlatollumdæmi sem tekur yfir Eskif jörð og Suður-Múlasýslu.
19. Skaftafellstollumdæmi.
20. Vestmannaeyjatollumdæmi.
21. Rangárvallatollumdæmi.
22. Árnestollumdæmi.
23. Keflavíkurtollumdæmi sem tekur yfir Grindavík, Keflavík, Njarðvík og Gullbringusýslu

að undanskildum Keflavíkurflugvelli.
24. Keflavíkurflugvallartollumdæmi.
25. Hafnarfjarðartollumdæmi sem tekur yfir Hafnarfjörð og Garðakaupstað auk Bessa-

staðahrepps.
26. Kópavogstollumdæmi.

Ráðherra getur þó með reglugerð breytt mörkum tollumdæma ef sérstaklega stendur á.

28. gr. hljóðar svo:
Eftirtaldir staðir eru aðaltollhafnir:
1. Reykjavík
2. Akranes
3. ísafjörður
4. Sauðárkrókur.
5. Siglufjörður
6. Akureyri
7. Húsavík
8. Seyðisfjörður
9. Neskaupstaður
10. Eskifjörður
ll. Vestmannaeyjar
12. Keflavík
13. Keflavíkurflugvöllur
14. Hafnarfjörður
Ráðherra ákveður með reglugerð hvar tollhafnir skuli vera, að fengnum tillögum

ríkistollstjóra og tollgæslustjóra, enda sé fullnægt skilyrðum 64. gr.
Við ráðstöfun á hafnarsvæðum, hafnarlóðum og öðrum svæðum, sem ætluð eru til

uppskipunar eða geymslu á ótollafgreiddum vörum, skulu sveitar- og hafnarstjórnir hafa
samráð við ríkistollstjóra og tollgæslustjóra.

Séu skilyrði til tolleftirlits og vörslu á vörum Í aðaltollhöfn eða tollhöfn ófullnægjandi að
dómi ríkistollstjóra og tollgæslustjóra falla tollhafnarréttindi hennar niður.

33. gr. hljóðar svo:
Við embætti ríkistollstjóra starfar Tollgæsla íslands undir stjórn tollgæslustjóra.

Tollgæslustjóri skal fullnægja skilyrðum um embættisgengi sem sett eru í 1.-6. tölul. 32. gr.
laga nr. 85/1936, um meðferð einkamála Í héraði.

Tollgæsla íslands skal hafa með höndum tolleftirlit á tollsvæði ríkisins eftir því sem
nánar er kveðið á um í lögum þessum.

63. gr. hljóðar svo:
Tollgæslunni er jafnan heimilt að taka ótollafgreiddar vörur í sína vörslu á kostnað

farmflytjanda svo og til geymslu og tollafgreiðslu ef nauðsyn krefur.
Ákveða skal í reglugerð gjald fyrir geymslu og meðferð varanna. Einnig má þar setja

ákvæði er tryggi tollafgreiðslu og brottflutning varanna án óeðlilegra tafa.
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64. gr. hljóðar svo:
Eigendur eða umráðamenn farartækja, sem flytja vörur frá útlöndum eða ótoll-

afgreiddar vörur milli tollhafna innanlands, skulu hafa til umráða eða eiga aðgang að nægum
geymslu- og afgreiðslustöðum fyrir slíkar vörur og skal þeim haldið þar aðgreindum frá
öðrum varningi.

Geymslu- og afgreiðslustaðir þessir skulu viðurkenndir af viðkomandi tollstjóra og
tollgæslustjóra. Skulu það vera hús eða afgirt svæði eftir eðli vörunnar, liggja vel við
affermingu og eftirliti og fullnægja að öðru leyti þeim skilyrðum sem sett verða um slíkar
geymslur. Hús þessi og svæði má, ef þurfa þykir, setj a undir lás tollgæslunnar og skal þannig
frá þeim gengið að því verði auðveldlega við komið.

Þeim sem geyma ótollafgreiddar vörur er skylt að láta tollgæslunni ókeypis í té
fullnægjandi aðstöðu í vörugeymslum sínum til tolleftirlits og rannsóknar á vörum og enn
fremur þau áhöld og tæki sem nauðsynleg eru til slíks eftirlits að mati tollstjóra.

Ef geymsluhús eða svæði eru ekki í fullnægjandi ásigkomulagi á hverjum tíma, og
geymsluhafi bætir ekki úr því innan þess frests sem tollstjóri tiltekur, getur hann látið bæta
úr ágöllum á kostnað geymsluhafa eða svipt hann rétti til að nota geymsluna.

Sé ótollafgreidd vara flutt úr fari í geymsluhús eða á svæði sem er það langt frá farinu að
þaðan má ekki fullkomlega fylgjast með flutningi varanna á geymslustaðinn að dómi toll-
gæslunnar ber stjórnanda fars að greiða þann aukakostnað sem leiðir af þeim öryggisráðstöf-
unum sem tollgæslan telur nauðsynlegar til að tryggja fullt eftirlit með flutningi varanna á
geymslustaðinn.

Viðkomandi tollstjóri og tollgæslustjóri geta heimilað farmflytjendum að leggja hér á
land vörur og geyma í sérstökum vörugeymslum meðan þær bíða hér framhaldsflutnings.

Ráðherra setur með reglugerð eða öðrum fyrirmælum nánari ákvæði um vörugeymslur
og vörslu ótollafgreiddrar vöru. Má þar ákveða viðurlög við því ef afgreiðslumenn eða aðrir
óhlýðnast settum fyrirmælum um vörslu og meðferð ótollafgreiddrar vöru.

Geymsluhöfum ber að greiða ríkissjóði kostnað við tolleftirlit í vörugeymslum sínum
sem ekki getur talist þáttur í almennu tolleftirliti, svo sem fyrir útgáfu vottorða um endur-
sendingar á vörum, gegnumflutning, aðstoð við mat á vörum til ákvörðunar tollverðs og
aðra þjónustu eftir nánari ákvörðun ráðherra.

80. gr. hljóðar svo:
Tollgæslan getur, hvenær sem er, gert birgðatalningu í tollvörugeymslum. Geymsluhafi

eða leyfishafi skal leggja til þá aðstoð sem þarf til að talning verði framkvæmd.
Leyfishafi og geymsluhafi eru skyldir til að færa nákvæmt birgðabókhald og sýna

tollgæslunni það hvenær sem krafist er. Þeir eru skyldir til að gefa tollgæslumönnum hverjar
þær upplýsingar sem óskað er eftir varðandi geymsluvörur og veita þeim hvers konar aðstoð
við eftirlitsstörf þeirra.

87. gr. hljóðar svo:
Ákvæði IV. kafla, um tollmeðferð o.fl., V. kafla, um aðflutningsskýrslu og aðra

skýrslugjöf, og VII. kafla, um almenn ákvæði, um tolleftirlit og meðferð ótollafgreiddra
vara, skulu gilda eftir því sem við getur átt um vörur sem settar eru í tollvörugeymslur.

89. gr. hljóðar svo:
Þeim sem leyfi hafa til reksturs tollvörugeymslu ber að greiða ríkissjóði kostnað við

tolleftirlit með tollvörugeymslu eða vörum í henni eftir því sem ráðherra ákveður með
reglugerð, sbr. 8. mgr. 64. gr.
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96. gr. hljóðar svo;
Ákvæði V. kafla, um aðflutningsskýrslur og aðrar skýrslugjafir, og VII. kafla, um

tolleftirlit og meðferð ótollafgreiddrar vöru, gilda um frísvæði eftir því sem við getur átt,
m.a. um meðferð og flutning vara milli frísvæðis og annarra staða tollsvæðisins.

Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um gæslu frísvæða og um nauðsynlegar
takmarkanir á umferð til þeirra og frá.

103. gr. hljóðar svo;
Aðflutningsgjöld, af öðrum vörum en þeim sem heimild hefur verið veitt til að settar

séu í tollvörugeymslu eða fluttar á frísvæði, falla í gjalddaga þegar tollstjóra hefur verið
afhent aðflutningsskýrsla yfir vöru ásamt tilskildum gögnum, sbr. V. kafla, eða leyfi verið
veitt til afhendingar vöru, sbr. 2. mgr. 14. gr., þó eigi síðar en einu ári talið frá komudegi
flutningsfars tillandsins.

Aðflutningsgjöld af vörum sem heimilað hefur verið að setja í tollvörugeymslu eða
fluttar á frísvæði falla í gjalddaga þegar beiðni um úttekt ásamt tilskildum gögnum hefur
verið afhent tollstjóra, sbr. 87. gr. og 96. gr.

Um eindaga aðflutningsgjalda fer samkvæmt ákvæðum 108. og 109. gr., sbr. 105. gr.
Greiða skal í einu lagi aðflutningsgjöld af vörum sem skráðar eru í sama farmskrár-

númeri (sendingarnúmeri). ÞÓ skal samkvæmt nánari reglum sem ráðherra setur heimila
innflytjanda greiðslu aðflutningsgjalda af vöru sem er hluti vörusendingar í farmskrár-
númeri, enda hafi verið gefið út undirfarmskírteini eða undirflugfarmbréf vegna vörunnar
eða aðstæður verða að öðru leyti taldar þess valdandi að ástæða sé til þess að veita
innflytjanda heimild til tollafgreiðslu á hluta vörusendingar.

109. gr. hljóðar svo;
Fjármálaráðherra getur með reglugerð eða öðrum fyrirmælum heimilað tollstjórum að

veita innflytjendum sem flytja inn vörur í atvinnuskyni, þar á meðal umboðsmönnum þeirra
og miðlurum, svo og innflytjendum sem stunda framleiðslu vara eða viðgerðarþjónustu í
atvinnuskyni og flytja inn aðföng til starfsemi sinnar, greiðslufrest á aðflutningsgjöldum af
innfluttum vörum, enda hafi þeir verið skráðir skv. 110. gr. Ráðherra getur í reglugerð
ákveðið hvað telja skuli aðföng í þessu tilliti. Heimild til greiðslufrests má jafnframt binda því
skilyrði að innflytjandi sanni með fullnægjandi hætti að aflað hafi verið þeirra leyfa sem lög
kunna að áskilja varðandi heimild til atvinnurekstrar og innflutningur hans á næst liðnu ári
hafi að magni eða verðmæti náð tilteknu lágmarki.

Heimild til greiðslufrests má binda því skilyrði að sett sé fullnægjandi trygging fyrir
greiðslu aðflutningsgjalda í formi bankaábyrgðar eða hliðstæðrar ábyrgðar. Falla má síðar
frá þessu skilyrði hafi ekki komið til vanskila af hálfu innflytjanda sem haft hefur
greiðslufrest á aðflutningsgjöldum íminnst sex mánuði og hann uppfyllt að öðru leyti önnur
skilyrði sem sett kunna að verða í reglugerð. Heimild til greiðslufrests fellur niður þegar
ákvæði 3. mgr. 104. gr. eiga við.

Greiðslufrestur á aðflutningsgjöldum skal vera að meðaltali tveir mánuðir frá þeim tíma
er far kom á ákvörðunarstað, eða talið frá úttektardegi vöru hafi hún verið sett í
tollvörugeymslu. Aðflutningsgjöld, sem greiðslufrestur hefur verið veittur á vegna innflutn-
ings vara í sama mánuði, skulu greidd í síðasta lagi fimmtánda dag annars mánaðar eftir
komudag flutningsfars til ákvörðunarstaðar eða úttektardag úr tollvörugeymslu. Séu
aðflutningsgjöld ekki greidd á eindaga skulu dráttarvextir þegar reiknaðir á gjaldfallnar
skuldir. Dráttarvextir skulu vera hinir sömu og Seðlabanki íslands ákveður skv. lögum nr.
36/1986. í reglugerð getur ráðherra ákveðið auk innheimtu dráttarvaxta að leggja viðurlög
við því ef vanefndir verða á greiðslu aðflutningsgjalda, svo sem að fella niður greiðslufrest,
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tímabundið eða að fullu, eða stöðva tollafgreiðslu til hlutaðeigandi aðila. Verði frestur
veittur til greiðslu aðflutningsgjalda skv. þessari grein má ákveða með reglugerð að greiða
skuli af þeim þá vexti sem ákveðnir verði af ráðherra.

Heimild til greiðslufrests sem veittur er í einu tollumdæmi skal gilda um tollafgreiðslu á
innfluttum vörum sama innflytjanda í öðrum tollumdæmum landsins.

Ráðherra setur með reglugerð eða öðrum fyrirmælum nánari reglur um greiðslufrest á
aðflutningsgjöldum samkvæmt þessari grein.

110. gr. hljóðar svo:
Innflytjendur, sem lögheimili eiga hér á landi og flytja vörur inn í atvinnuskyni, skulu

skráðir hjá tollyfirvaldi þar sem lögheimili þeirra er. í reglugerð skulu sett nánari fyrirmæli
um tilkynningu til skráningar, skráningarskírteini og viðurlög ef tilkynningarskyldu er ekki
sinnt. Sama skal gilda um miðlara sem veita fyrrgreindum aðilum þjónustu við tollmeðferð
og tollafgreiðslu á vöru í atvinnuskyni.

121. gr. hljóðar svo:
Útflytjendur skulu afhenda tollstjóra eða umboðsmanni hans í því tollumdæmi sem vara

er tekin í far, sem flytja á hana til útlanda, skýrslu um vöruna ásamt samriti af farmskírteini,
útflutningsleyfi og matsvottorði, þar sem þess er krafist, svo og vörureikning um vöruna.

Setja má í reglugerð nánari ákvæði um gerð skjala þessara og hverra skjala og skilríkja
er annars krafist varðandi útflutningsvöru og afhendingu hennar erlendis.

Skýrslu um afla íslenskra veiðiskipa, sem fluttur er út með þeim sjálfum til sölu á
erlendum markaði, skal skipstjóri gefa í fyrstu höfn sem skipið tekur hér á landi á leið sinni
frá útlöndum eða næst þegar það leitar hafnar hér á landi, taki skipið ekki höfn áður en það
flytur aftur afla á erlendan markað. Taki veiðiskipið ekki fyrstu höfn á þeim stað þar sem
það er gert út ber að senda skýrslu þessa til tollstjóra í því tollumdæmi þar sem
útgerðarstaður skipsins er.

Greiða skal útflutningsgjöld og fullnægja útflutningsskilyrðum í því tollumdæmi sem
útflutningsvara er flutt í far sem flytja á vöruna til útlanda.

Ráðherra getur með reglugerð eða öðrum fyrirmælum vikið frá ákvæðum 4. mgr.
Ákvæði 110. gr. skulu gilda með sama hætti um útflytjendur og miðlara sem veita þeim

þjónstu við útflutning á vörum.

134. gr. hljóðar svo:
Ef viðtakandi vöru eða sendingar leggur ekki fram til tollmeðferðar gögn, sem 18.-20.

gr. taka til, eða sölu- eða vörureikningur tilgreinir ekki atriði, sem fyrirskipuð eru skv. 18.
gr. og verulegu máli skipta, skal greiða toll af því tollverði sem ákveðið verður eftir reglum
laga þessara með 20% viðauka við það.

Ef tilgreint er rangt tollskrárnúmer í aðflutningsskýrslu eða hún er röng á þann hátt að
tollur eða önnur gjöld eru vanreiknuð má innheimta 20% viðauka á þann toll eða önnur
gjöld sem greiða ber samkvæmt leiðréttri skýrslu.

Ef ekki er um venjulega verslunarvöru að ræða, vara er að mun skemmd eða alveg
sérstaklega stendur á getur tollyfirvald fallið frá innheimtu viðauka samkvæmt þessari grein,
enda færi aðili gildar ástæður sér til málsbóta.

Sé málinu vísað til opinberrar rannsóknar skal við ákvörðun sektar hafa hliðsjón af
viðauka sem innflytjanda hefur verið gert að greiða.

142. gr. hljóðar svo:
Tollyfirvaldi er heimilt, í samræmi við reglur sem ríkistollstjóri setur, að taka vöru eða

sýnishorn af vöru til tollskoðunar. Halda má eftir verðlitlum sýnishornum.
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Innflytjandi sem óskar eftir bindandi upplýsingum um tollflokkun vöru skal senda
skriflega beiðni þar að lútandi til ríkistollstjóra. Erindi skulu fylgja nauðsynleg gögn, svo
sem teikning, mynd eða vörulýsing og sýnishorn verði því við komið.

Ríkistollstjóri skal svara fyrirspurnum skriflega. Afrit af viðkomandi svari, ásamt
ljósriti af mikilvægustu gögnum, skal senda fjármálaráðuneytinu.

143. gr. hljóðar svo:
Ráðherra skal heimilt að fella niður eða taka upp ný tollskrárnúmer í tollskrá þegar

beitt er heimild 6. gr. til samræmingar, lækkunar eða niðurfellingar tolls á vöru.
Ráðherra er einnig heimilt að gera slíkar breytingar á tollskrá til þess að aflað verði

nauðsynlegra tölfræðilegra upplýsinga um innflutning á einstökum vöruflokkum tillandsins.
Samþykki tollasamvinnuráðið breytingar á tollnafnaskrá ráðsins eða skýringum við

tollnafnaskrána eða nýja samræmda tollnafnaskrá sem hefur í för með sér breytta flokkun á
vörum í tollskrám skal ráðherra heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á tollskránni, m.a.
með því að fella niður, breyta eða taka upp ný tollskrárnúmer. Vörugreining í öðrum lögum
byggð á tollflokkun samkvæmt tollnafnaskránni skal breytt til samræmis án þess að slíkar
breytingar hafi áhrif á tolla eins og þeir hafa verið ákveðnir í tollskrá eða gjöld eða
gjaldfrelsi, heimildir, takmarkanir og þess háttar sem kveðið er á um í öðrum lögum.

Breytingar samkvæmt ákvæðum þessarar greinar skulu birtar í A-deild Stjórnartíðinda.

145. gr. hljóðar svo:
Ráðherra setur reglur um almennan tollafgreiðslutíma. Tollyfirvöld geta heimilað að

afgreiðsla fari fram á öðrum tímum, enda greiði viðkomandi þann kostnað sem af því leiðir.
Ráðherra ákveður með reglugerð hvaða gjald skuli innheimta fyrir störf tollstarfs-

manna sem ekki teljast liður í almennu tolleftirliti. Krafa þessi nýtur lögtaksréttar.

146. gr. hljóðar svo:
Ráðherra setur nánari reglur um skil tollyfirvalda á aðflutnings- og útflutningsskjölum

og öðrum gögnum að höfðu samráði við Hagstofu Íslands.

149. gr. hljóðar svo:
Ákvæði laga þessara um flokkun vara, álagningu, innheimtu, lögvernd, tilhögun

bókhalds, aðflutnings- og útflutningsskýrslur og önnur skjöl, eftirlit, stöðvun tollafgreiðslu,
viðurlög, sektir, refsingar og aðra framkvæmd varðandi toll skulu gilda eftir því sem við
getur átt um aðflutnings- eða útflutningsgjöld sem ákveðin eru samkvæmt öðrum lögum,
nema annað sé þar ákveðið.

150. gr. hljóðar svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. september 1987. Frá sama tíma falla úr gildi lög nr. 12031.

desember 1976, um tollskrá o.fl., svo og lög nr. 2410. maí 1977, lög nr. 8218. maí 1978, lög
nr. 11 22. apn1 1981, lög nr. 31 26. maí 1981, lög nr. 83 28. desember 1981, lög nr. 2
2. febrúar 1982, lög nr. 304. maí 1982, lög nr. 9831. desember 1982, 10. gr. laga nr. 228.
febrúar 1983, lög nr. 7631. desember 1983, lög nr. 27 15. maí 1984, lög nr. 29 15. maí 1984,
lög nr. 3925. maí 1984, lög nr. 12331. desember 1984, lög nr. 11031. desember 1985, IV.
kafla laga nr. 3 1. mars 1986, lög nr. 411. mars 1986 og lög nr. 1630. apn11986, um breyting
á þeim lögum; lög nr. 5928. maí 1969, um tollheimtu og tolleftirlit, og lög nr. 211. febrúar
1970, lög nr. 6630. apn11973, lög nr. 71 31. maí 1976, lög nr. 31 29. maí 1979 og lög nr. 46
30. maí 1984, um breyting á þeim lögum, og lög nr. 47 11. júní 1960, um tollvörugeymslur
O.fl.
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Reglugerðir og öll önnur fyrirmæli, sem sett hafa verið samkvæmt lögum þeim sem um
ræðir í fyrri mgr., skulu þó halda gildi sínu, að svo miklu leyti sem þær brjóta ekki í bága við
ákvæði laga þessara, uns nýjar reglugerðir og fyrirmæli hafa verið gefin út.

Ákvæði til bráðabirgða hljóðar svo:
Þrátt fyrir ákvæði 150. gr. skulu 1. og 3. gr. laga nr. 120/1976, um tollskrá o.fl., svo og

lagaákvæði um breyting á þessum greinum, halda gildi sínu þar til sett hafa verið lög um
tollskrá.

Starfsmenn utanríkisþjónustunnar, sem við gildistöku reglugerðar nr. 190/1985 voru í
starfi erlendis, skulu með sama hætti og áður eiga rétt á niðurfellingu tolla á bifreið sem þeir
flytja með sér heim eftir eigi skemmra en þriggja ára samfellt starf erlendis. Með bifreiðar
þessar skal að öðru leyti farið samkvæmt reglugerð nr. 190/1985, um bifreiðamál ríkisins.

12


