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Umsögn Tollstjórans í Vestmannaeyjum íslands um frumvarp til tollalaga.
493. mál. heildarlög.

Undirritaður hefur móttekið bréf efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis dags. 16. 
febrúar 2004 þar sem óskað er eftir umsögn hans á frumvarpi til tollalaga.

Undirritaður sendir yður svohljóðandi:

a t h u g a s e m d i r

Undirritaður telur þarft að gera heildarendurskoðun á tollalögum og gefa þau út 
sem heildarlög í málaflokknum, en hefur athugasemdir og ábendingar við nokkur atriði í 
lögunum eins og gerð verður grein fyrir hér að neðan:

Athugasemdir við 66. gr. frumvarpsins:

I 66. gr. frumvarpsins, sem leysir af hólmi ákvæði 61. gr. núverandi tollalaga nr. 
55 frá 1987 eru 2. og 3. mgr. felldar út þar sem er að finna skyldu eigenda og umráðamanna 
skipa og flugvéla til að greiða kostnað við flutning tollgæslumanna til og frá skipi o.s.frv. Til 
samræmis hefur gjaldtökuheimildin verið felld út í 1. tl. 197. gr. frumvarpsins. í 2. tl. sömu 
greinar er gert ráð fyrir að umræddur kostnaður utan tollhafna verði reiknaður inn í 
tollafgreiðslugjaldinu, sem ekki er gert ráð fyrir í 1. tl. greinarinnar.

Undirritaður telur það fráleitt að eigendum og umráðamönnum skipa sé ekki gert 
að greiða þennan kostnað utan almenns tollafgreiðslutíma sbr. 1. tl. greinarinnar, en hé rí 
Vestmannaeyjum er talsvert um tollafgreiðslur utan tollafgreiðlsutíma og er því fyrirsjánalegt 
að embættið verði af talsverðum sértekjum vegna þessa.

Því gerir undirritaður þá tillögu að heimildin í 2. mgr. 61. gr. núverandi tollalaga 
standi ófram óbreytt.

Athugasemdir við 185. gr. frumvarpsins:

í athugasemdum við 185. gr. frumvarpsins er þess getið að 185. gr. komi í stað 50. 
gr. núverandi tollalaga. Ef þessar tvær greinar eru hins vegar bomar saman kemur í ljós nokkur 
munur. í núgildandi lögum er í lok 1. mgr. fyrirmæli um rannsókn tollalagabrota sem hafa að 
nokkru verið færð í 4. mgr. 185. gr. frumvarpsins og er þar átt við textann “Um rannsókn skulu 
að öðru leyti gilda ákvæði laga um meðferð opinberra mála.” Hins vegar segir í 4. mgr. 185. gr. 
frumvarpsins: “Um rannsókn, yfirheyrslu grunaðra manna og aðrar skýrslutöku fer að öðru 
leyti eftir ákvæðum laga um meðferð opinberra mála.” Er hér á nokkur blæbrigðamunur á 
orðalagi. Þá er í 2. mgr. 185. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir nauðsynlegri aðstoð lögreglu
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við tollstjóra, sem er nýtt ákvæði og í fullkominni óvissu hvað þýðir í raun.
Þessi breyting, sem þama er á ferðinni, sem við fyrstu sýn virðist ekki 

stórvægileg, er í fullkominni andstæðu við meginreglu íslensks réttar um að rannsókn mála sé í 
höndum lögreglu, sbr. 66. gr. laga um meðferð opinberra mála.

Það er auðvitað afar mikilvægt að rannsókn sakamála verði sem allra mest í 
höndum eins þar til bærs aðila, allar undantekningar frá þeirri reglu eru til þess fallnar að flækja 
réttarkerfið, grafa undan þeirri skilvirkni og yfirsýn sem getur náðst í þessum mikilvæga 
málaflokki í nútíma þjóðfélagi. Nýleg dæmi um erfið úrlausnarefni á sviði rannsóknar 
skattalagabrota ættu að vera næg áminning í þessu sambandi

Því leggur undirritaður það til að ekki verði hróflað við textanum í 50. gr. 
núverandi tollalaga og hann verði látinn standa óbreyttur.

Reykjavík, 3. mars 2005 
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