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Efni: Umsögn um frumvarp tíl tollalaga, 493.mál, heildarlög

SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu (SVÞ) hafa unnu að vandaðri yfirferð og tillögugerð um 
það frumvarp sem lagt var fyrir vorþing Alþingis á síðasta ári og sátu fiindi með 
starfsmönnum íjármálaráðuneytis þar sem athugasemdir og tillögur um breytingar voru 
yfirfamar. Það frumvarp sem nú liggur íyrir tók nokkuð mið af þessari vinnu en samt eru í 
því mörg atriði sem samtökin gera alvarlegar athugasemdir við vegna hagsmuna 
aðildaríyrirtækja sinna. Meðal grundvallaratriða sem rétt þykir að nefna hér sem almenna 
athugasemd er að skipting landsins í tollumdæmi er fráleit ráðstöfun og veldur margs konar 
erfiðleikum sem eitt tollumdæmi myndi ekki skapa.

Reifun máls
Lögmennimir Lilja Jónasdóttir hrl. og Einar Baldvin Axelsson hrl. hafa unnið umsögn um 
frumvarpið fyrir SVÞ og aðildarfyrirtæki þeirra sem fylgir hér með. Þar fylgja einnig gögn 
sem farið hafa á milli aðila í því verkferli sem rakið var hér að framan og hefur staðið í tæpt 
ár (sjá sundurliðun í lok bréfs dags.7.mars 2005). Þama er farið ítarlega ofan í málið og 
einstakar greinar frulvarpsins.

Lokaorð
í niðurlagsorðum þess bréfs til Nefndasviðs Alþingis sem vísað var til hér að framan kemur 
fram að þrátt fyrir ýmsar umbætur sem felast í frumvarpinu til tollalaga sem hér er til 
umræðu, þá em þar jafhframt alvarlegir annmarkar sem stangast á við framkvæmd tollalaga i 
dag og gera það nær óvinnandi fyrir tollmiðlara að sinna starfi sínu.

SVÞ- Samtök verslunar og þjónustu taka undir óskir um að koma á fund nefhdarinnar til að 
reifa málið ásamt lögmönnunum og telja ekki rétt að frumvarpið verði samþykkt í óbreyttri 
mynd.
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Nefndasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Efni: Frumvarp til tollalaga, 493. mál, heildarlög

Umbjóðendur okkar, Samskip hf., Eimskipafélag íslands ehf., Jónar Transport hf. og 
TVG-ZIMSEN hf. hafa falið okkur að svara bréfi yðar dags. 16. febrúar 2005. Var 
fyrirtækjunum hvoru um sig gefínn kostur á því að koma með umsagnir um frumvarp 
til tollalaga, 493. mál. fyrir 9. mars n.k. til nefndasviðs Alþingis.

Umbjóðendur okkar ásamt Samtökum atvinnulífsins (SA), Samtökum verslunar og 
þjónustu (SVÞ) og Samtökum kaupskipaútgerða (SÍK) tóku höndum saman síðast 
liðið vor i þeim tilgangi að koma að athugasemdum og þrýsta ábreytingar á frumvarpi 
til nýrra tollalaga sem þá hafði verið lagt fram sem þskj. Nr. 753-493. mál á 131. 
löggjafarþingi 2004-2005. Frumvarp það er hér ræðir, 493. mál, hefur tekið 
einhveijum breytingum frá fyrri frumvarpsdrögum

Telja þessir aðilar umrætt frumvarp (493. mál) engu að síður í verulegum atriðum 
stangast á við núgildandi verklagsreglur skipafélaganna og starfsemi tollmiðlara og 
telja jafiiframt frumvarpið í stórum atriðum brotthvarf til fortíðar auk þess að fela í sér 
skuldbindingar og kvaðir sem geta kippt fjárhagsgrundvelli undan fyrirtækjum í 
landinu svo ekki sé talað um starfsemi tollmiðlara sem sé hreinlega í hættu verði 
frumvarpið óbreytt að lögum.

Hafa þessir aðilar gert skriflegar athugasemdir við frumvarpið, eins og fram kemur í 
meðfylgjandi gögnum, og er vísað til þeirra. Aðilar leggja áherslu á að eftirfarandi 
ákvæði frumvarpsins verði endurskoðuð:

23. & 25. gr. Lagt er til að allar skýrslur verði á rafrænu formi.

29. gr. Lagt er til að fellt verði niður ákvæði um geymslu tollmiðlara á
skriflegum gögnum.

36. gr. Lagt er til að álag verði lækkað.

39. & 40. gr. Lagt er til að landið verði eitt tollumdæmi og að tollstjóri verði einn.

51. gr. Lagt er til að hugtakið “hæfilegur fyrirvari” verði skýrt.

62. & 63. gr. Lagt er til að í stað “stjómandi fars” komi “farmflytjandi”.

63. gr. Lagt er til að lögfestur verði frestur til þess að afhenda upplýsingar um
skemmdir og vöntun.

66. gr. Lagt er til að greitt verði fyrir afnot af húsrými og aðstöðu og að
leyfishöfum sé heimilt að nýta þetta sjálfir svo framarlega sem það 
skarast ekki við lögbundið starf tollgæslunnar.



79.gr. Lagt er til að felldur verði niður 24 klukkustunda frestur tollstjóra til 
þess að lýsa því yfir að flutningur sé heimill eða ekki, en aðilar telja 
alla töf á þessu stígi óþarfa.

80. gr. sbr.
133. gr. Lagt er til að skýrt verði kveðið á um að heimilt verði að tollafgreiða

vöru í hvaða umdæmi sem er án tillits til þess hvar hún var upphaflega 
sett á farmskrá. Auk þess er lagt til að skylda til að tilkynna flutning 
vöru til tollstjóra verði felld niður.

82. gr. Lagt er til að felld verði niður skylda til að gefa út fylgibréf. í stað
þess fari þetta fram á milli tölva.

83. gr. Lagt er til að vörsluábyrgð ljúki við afhendingu til þriðja aðila, sem
tollstjóri hefur veitt heimild til að flytja vöruna. Auk þess er lagt til að 
24 klukkustunda frestur verði lengdur. Jafnframt er lagt til að sending 
milli tölva komi í stað fylgibréfs.

84. gr. Lagt er til að vörutalning fari einungis fram þegar rökstuddur grunur er
um að eitthvað hafi farið úrskeiðis.

85. & 86. gr. Lagt er til að 86. gr. verði felld niður og að þessar greinar verði
sameinaðar og orðið “sýnileg” fellt niður i 85. gr. Auk þess er lagt til 
að 20% álag verði fellt niður.

87. gr. Lagt er til að skráðum eiganda varanna verði skylt að greiða toll af
umframbirgðum en ekki leyfishafí.

96-100. gr. Lagt er til að þjónustan sé ekki takmörkuð við för í utanlandsferðum 
heldur sé heimilt að eiga viðskipti við önnur tollfijáls svæði, svo sem 
sendiráð, fnhafhir, vamarliðið osfrv. Auk þess er lagt til að ekki séu 
takmörk fyrir hve mikið má selja þessum aðilum.

111-112. gr. Lagt er til að fellt verði niður að tollstjóra sé skylt að endurákvarða 
aðflutningsgjöld. Eðlilegra er að veita honum heimild til þess.

172. gr. Með þessu ákvæði er verið að herða refsiábyrgð tollmiðlara. Kemur
fram í greinargerð með þessu ákvæði að venjulegt gáleysi nægi til að 
fella refsiábyrgð á tollmiðlara. Jafnframt er þess farið á leit að 
refsingar væri lækkaðar verulega. Hér er um nýmæli að ræða og 
breytingu frá núgildandi lögum. Lagt er til að þessi grein verði 
endurskoðuð og að miðað verði við stórfellt gáleysi.

178.gr. Lagt er til að persónuleg refsiábyrgð stjómenda farartækja og 
afgreiðslumanna vörugeymslna verði felld niður.

Umbjóðendur okkar óska eftir því að fá fund með Efnahags- og viðskiptanefnd 
Alþingis við fyrsta tækifæri til þess að fara yfir athugasemdir sínar. Ekki er um 
tæmandi talningu að ræða. Umbjóðendur okkar hafa starfað á þessum vettvangi í 
marga áratugi og hafa mikla reynslu á þessu sviði.



Varðandi frumvarpið í heild sinni er þess að geta að félögin telja vissulega að sumar 
þær breytingar sem þar eru lagðar til séu til úrbóta en þau telja að margar af þeim 
tillögum, sem fram koma í frumvarpinu, varðandi framkvæmd tollafgreiðslu og 
starfsemi farmflytjenda og tollmiðlara, samrýmist ekki nútima viðskiptaháttum og 
stangist i raun á við framkvæmdina eins og hún er í dag. Einnig telja þau að óeðlilegar 
kröfur séu lagðar á farmflytjendur, tollmiðlara og starfsmenn þeirra hvað varðar 
refsiábyrgð. Verði frumvarpið að lögum óbreytt telja félögin nær óvinnandi veg fyrir 
tollmiðlara að sinna starfi sínu.

Fylgiskjöl:
1. Bréf til Péturs Blöndal alþm. dags. 24. janúar 2005
2. Bréf Lilju Jónasdóttur hrl. f.h. Samskipa dags. 23. ágúst 2004
3. Bréf Braga Kr. Guðmundssonar f.h. Eimskip dags. 30. júlí 2004
4. Yfirlit yfir athugasemdir í framangreindum bréfum
5. Minnisblað um samanburð við reglur í Evrópusambandinu, Danmörku og 

Noregi.

Afrit:
1. Dagný Jónsdóttir alþm.
2. Gunnar Birgisson alþm.
3. Jóhanna Sigurðardóttir alþm.
4. Lúðvík Bergvinsson alþm.
5. Pétur H. Blöndal alþm.
6. Siv Friðleifsdóttir alþm.
7. Ögmundur Jónasson alþm.
8. Össur Skarphéðinsson alþm.

Reykjavík 7. mars 2005

Virðingarfyllst

LEX-NESTOR
Einar Baldvin Axelsson hrl. 
LOGOS



Alþingi
Pétur Blöndal alþm.
Kirkjustræti 
101 Reykjavík

Efni: Fumvarp til nýrra toilalaga

Eimskipafélag íslands e.h.f., Samskip h.f., Jónar-Transport h.f., Tvg-Zimsen h.f., 
ásamt Samtökum avinnulífsins (SA), Samtökum verslunar og þjónustu (SVÞ) og 
Samtökum kaupskipaútgerða (SÍK) tóku höndum saman síðast liðið vor í þeim 
tilgangi að koma að athugasemdum og þrýsta á breytingar á frumvarpi til nýrra 
tollalaga, þskj. 1602 -  986 mál, 130 löggjafarþing 2003-2004.

Telja þessir aðilar umrætt frumvarp í verulegum atriðum stangast á við núgildandi 
verklagsreglur skipafélaganna og starfsemi tollmiðlara og telja jafriframt frumvarpið í 
stórum atriðum brotthvarf til fortíðar auk þess að fela í sér skuldbindingar og kvaðir 
sem geta kippt ^árhagsgrundvelli undan fyrirtækjum í landinu svo ekki sé talað um 
starfsemi tollmiðlara sem sé hreinlega í hættu verði frumvarpið óbreytt að lögum.

Hafa þessir aðilar gert skriflegar athugasemdir við frumvarpið og einnig hefur í 
tvígang verið fundað með lögfræðingum í Fjármálaráðuneytinu. Á fyrri fundi aðila 
með lögfræðingum ráðuneytisins, þar sem farið var yfir umræddar athugamsemdir, 
var því lýst yfir af hálfu ráðuneytisins að fundað yrði aftur með aðilum áður en 
frumvarpið yrði sent í stjómarflokkana en við það loforð var ekki staðið. Á síðari 
fundi aðila með lögfræðingum ráðuneytisins fengu aðilar ekki að sjá frumvarpið í 
endanlegri mynd en lögfræðingar ráðuneytisins fóru munnlega yfir athugasemdir 
aðila. í ljós kom að þrátt fyrir að fallist væri á nokkrar athugasemdir félaganna standa 
eftir margar mikilvægar greinar frumvaipsins óbreyttar, greinar sem aðilar telja að 
megi ekki undir neinum kringumstæðum verða að lögum.

í þessu sambandi má t.d. nefha 177. gr frumvarpsins í þeirri mynd sem aðilar fengu 
það til umsagnar, en hún hljóðar svo:

“Hver sem veitir rangar eóa villandi upplýsingar um tegund, magn eða verðmæti 
vöru eða vanrækir að leggja fram tilskilin gögn til tollmeðferöar samkvæmt lögum 
þessum skal sæta sektum sem að lásmarki nema tvöföldum en að hámarki tifoldum 
tolli a f þ v í tollverði sem dregið var undan álagningu aðflutningsgjalda. Alag á toll 
skv. 89. gr. dregst frá sektarfjárhæð.
Tollmiðlari sem aðstoðar við ranga eða villandi skýrslugjöf eða veitir rangar eða 
villandi upplýsingar við tollskýrslugerð vegna inn- eða útflutnings, beiðnir um 
tollafgreiðslu vöru eða við greiðslu aðflutningsgjalda skal sæta refsingu skv. 1. mgr. ’’

Rétt er að geta þess að umrædd grein er nýmæli.

í núgildandi tollalögum varða brot refsingu ef þau eru framin af ásetningi eða 
stórkostlegu gáleysi. í greinargerð með 177. gr. frumvarpsins kemur fram að gáleysi 
nægi til bess að fella refsiábvrgð á tollmiðlara.
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Þessar greinar telja aðilar geta einfaldlega kippt tilverugrundvelli undan starfsemi 
tollmiðlara, þar sem ljóst er að lítið þarf til að koma í umfangsmikilli starfsemi 
tollmiðlara til þess að tollstjóri geti með vísan til slíkra greina lagt á starfsemi 
tollmiðlara refsingu sem nemur allt að tíföldum tolli vöru. Telja aðilar að ekki verði 
við slíkar refsingar unað. Refsing skv. þessum greinum getur einfaldlega hlaupið á 
tugum eðajafhvel hundruðum milljóna.

Rétt er einnig að benda á að sú skvlda hvílir á tollstjóra skv. 119. og 120. gr. 
frumvarpsins að endurákvarða aðflutningsgjöld, ef 1 ljós kemur að þau voru ekki rétt 
ákvörðuð, vegna sendinga sem innflytjandi hefúr fengið tollafgreiddar á síðustu sex 
árum talið frá þeim degi sem honum berst tilkynning um fyrirhugaðan úrskurð. Telja 
aðilar að heimild eigi að vera fyrir tollstjóra til að meta hvert og eitt tilvik fyrir sig þar 
sem ljóst er að um eðlileg/afsakanleg mistök getur verið að ræða. Hér á ekki að vera 
um skyldu að ræða. í flestum tilvikum er innflytjandi búinn að selja hinn innflutta 
vaming og getur þannig ekki lagt umrædda tolla/aðflutningsgjöld á vaminginn eins og 
hann hefði eðlilega gert að öðrum kosti.

Einnig og ekki síst hafa aðilar óskað eftir því að breytt verði núgildandi 133. gr. 
tollalaga eða 183. gr. frumvarpsins semhljóðar svo:

“Það varðar sektum eðafangelsi allt að tveimur árum e f e f stiómandi farartœkis eða 
afereiðslumaður vörusevmslu afhendir ótollafgreidda vöru án leyfis tollstjóra eða 
umboðsmanns hans. Sömu refsingu varðar það að veita viðtöku vöru sem er ólöglega 
afhent. ”

Er hér um að ræða sambærilegt ákvæði og 133. gr. núgildandi tollalaga fyrir utan það 
að rammi fangelsisvistar er styttur úr sex árum í tvö ár í frumvarpinu.

Telja félögin óásættanlegt að stjómandi farartækis eða afgreiðslumaður vörugeymslu 
séu hér gerðir persónulega ábyrgir með þessum hætti.

Vísa félögin til dóms Héraðsdóms Norðurlands eystra, uppkveðinn 29. desember 
2000, þar sem starfsmaður Flutningamiðstöðvar Norðurlands var dæmdur til refsingar. 
Taldi dómurinn sannað að starfsmaðurinn hafi er hann lét flytja fóðursendingu 
ótollafgreidda og án leyfis tollyfirvalda gerst sekur um brot gegn 66. gr. sbr. 133. gr. 
laganna. Var ákvörðun refsingar frestað skilorðsbundið og skyldi hún falla niður að 
liðnum 2. árum frábirtingu dómsins héldi starfsmaðurinn almennt skilorð.

Vinnuveitandi starfsmannsins taldi að hann hefði einungis viðhaft vinnuaðgerðir 
gagnvart viðkomandi tollembætti sem tíðkaðar höfðu verið um langt skeið og taldi að 
væru lögum samkvæmt. Það liggur fyrir að hann hafði enga hagsmuni af afhendingu 
varanna. Var hreinlega um misskilning að ræða, ekki ásetning um að aöienda vaming 
með ólögmætum hætti.

Ekki verður hjá því komist að gera alvarlegar athugasemdir við hérgreint lagaákvæði 
og þá jafnframt ákvæði 183. gr. frumvarpsins þar sem óásættanlegt er að framkvæmd 
og túlkun þessara lagaákvæða skuli vera með hérgreindum hætti. Einnig er bent á 182. 
og 184. gr. hvað þetta varðar.
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Er því ítrekuð ósk þess efiiis að breyting verði gerð á fiumvarpinu þannig að 
fyrirtækin sjálf, eða stjómendur þeirra persónulega verði gerðir ábyrgir fyrir þeirri 
starfsemi sem þau reka en ekki starfsmenn þeirra, svo framarlega sem ekki sé um 
ásetningsbrot að ræða af hálfu starfsmanna félaganna. Hérgreind lagaákvæði og 
framkvæmd þeirra setja starfsöryggi starfsmanna félaganna í hættu.

Þá er rétt að benda á athugasemd félaganna varðandi þann 24 klukkustunda frest sem 
tollstjóri hefur til þess að Íýsa því yfir hvort flutningur vara í tollvörugeymslu eða aðra 
geymslu í 82. gr. frumvarpsins. Umræddur frestur er að óþarfur og ekki í samræmi 
við þarfir viðskiptalífsins. Telja aðilar að slík yfirlýsing eigi að koma án tafar.

Að lokum benda aðilar á að 101-106. gr frumvarpsins séu óþarflega takmarkaðar. 
Telja þeir að engin ástæða sé að takmarka þjónustu tollfijálsra forðageymslna við för i 
utanlandsferðum. Hér eigi einnig að falla undir erlend fiskiskip, farþegaskip, 
sendiráð, fnhafhir og vamarliðið, svo dæmi séu tekin.

Hér hafa einungis verið nefridar nokkrar þær athugasemdir sem félögin hafa við 
umrædd frumvarp til tollalaga. Með bréfi þessu fylgja afrit af þeim athugasemdum 
sem félögin hafa gert og einnig samantekt og samanburður sem unnin var á gildandi 
lagaumhverfi í nágrannalöndum. Var niðurstaða þeirrar könnunar sú að margar af 
þeim reglum sem félögin hafa hvað alvarlegastar athugasemdir við, eiga sér ekki 
hliðstæðu í nágrannalöndum okkar.

Það er ljóst að í frumvarpinu er gert ráð fyrir verulegum breytingum frá núgildandi 
lögum, breytingum sem snerti flesta þætti starfsemi þeirra.

Varðandi frumvarpið i heild sinni er þess að geta að félögin telja vissulega að sumar 
þær breytingar sem þar eru lagðar til séu til úrbóta en þau telja að margar af þeim 
tillögum, sem fram koma í frumvarpinu, varðandi framkvæmd tollafgreiðslu og 
starfsemi farmflytjenda og tollmiðlara, samrýmist ekki nútíma viðskiptaháttum og 
stangist í raun á við framkvæmdina eins og hún er í dag. Einnig telja þau að óeðilegar 
kröfur sem lagðar á farmflytjendur, tollmiðlara og starfsmenn þeirra hvað varðar 
refsiábyrgð. Verði frumvarpið að lögum óbreytt telja félögin nær óvinnandi veg fyrir 
tollmiðlara að sinna starfi sinu.

Reykjavík 24. janúar2005

Virðingarfyllst

LEX-NESTOR LOGOS

Samrit:
Bjami Benediktsson alþm.
Pétur Gunnarsson skrifstofustj. þingflokks framsóknarmanna
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Fj ármálaráðuneytið
b.t. Jónu Bjarkar Guðnadóttur lögfr.
Amarhvoli
150 Reykjavík
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Efni: Frumvarp til tollalaga, þskj. 1602 -  986 mál.

í framhaldi af fundi með starfsmönnum nefndar um endurskoðun tollalaga 
(nefnd) og starfsmanna Samskipa hf. og Jóna Transport hf. þann 6. júní 2001 
voru teknar saman helstu athugasemdir félaganna við núgildandi ákvæði 
tollalaga nr. 55/1987, sérstaklega varðandi VIII. kafla laganna um 
tollvörugeymslur og framkvæmd þeiira og einnig varðandi XIV. kafla laganna 
um refsingar og önnur viðurlög. Voru nefiidinni sendar athugasemdimar með 
bréfi dags. 24. september 2001.

Fyrir Alþingi liggur nú frumvarp til nýrra tollalaga sjá þskj. 1602 -  986 mál.

Nefndin sendi frumvarpið til félaganna til umsagnar og var þeim gefmn frestur 
til 23. ágúst n.k. til þess að koma með athugasemdir þar að lútandi.

Munu hér á eftir reifaðar athugasemdir félaganna við frumvarp það er hér 
ræðir:

1. 2. mgr. 22. gr. frumvarpsins, bindandi álit um tollflokkun

í 2. mgr. 22. gr. frumvarpsins kemur fram að tollstjóra sé ekki skylt að verða 
við beiðni skv. 1. mgr. 22. gr. (um bindandi álit um tollflokkun) ef hún lýtur að 
vöru sem þegar hefur verið tollafgreidd eða vöru sem er í sendingu sem flutt 
hefur verið til landsins.

Með vísan til þeirrar miklu ábyrgðar sem hvílir skv. ákvæðum frumvarpsins á 
tollmiðlurum vegna aðstoðar við tollskýrslugerð er þess farið á leit að þetta 
ákvæði verði fellt niður.

2. 26. gr. frumvarpsins, skriflega aðflutningsskýrslur

Félögin telja að allar aðflutningsskýrslur eigi að vera rafrænar og eigi þannig 
þeir sem ekki hafa tök á slíku að leita til tollmiðlara eftir aðstoð. Lagt er því til 
að 26.gr. verði fell niður. Bent er einnig í þessu sambandi á 2. og 4. mgr. 24.
gr-
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3. 30. gr. frumvarpsins, varðveisla aðflutningsskýrslna og fylgigagna 
vegna rafrænnar tollafgreiðslu

Lagt er til að fellt verði niður ákvæði í 30. gr. frumvarpsins um geymslu 
tollmiðlara á skriflegum gögnum í 3 mánuði frá tollafgreiðsludegi og skyldu til 
afhendingar umræddra gagna í hendur bókhaldsskyldum innflytjanda að 
loknum geymslutíma, eftir því sem við á. Telja félögin hér vera um að ræða 
íþyngjandi ákvæði, sem feli í sér auka kostnað við geymslu og skjalavörslu.

4. 34. gr. frumvarpsins, ábyrgð tollmiðlara (177.gr., 119.gr.,136.gr.)

í 1. mgr. 34. gr. frumvarpsins kemur fram að tollmiðlari sem sent hefur 
aðflutningsskýrslu til tollstjóra fyrir hönd innflytjanda, beri ábyrgð á röngum 
eða ófullnægjandi upplýsingum hafi hann vitað eða mátt vita að upplýsingar 
innflytjanda væru rangar eða ófullnægjandi. í 2. mgr. 34. gr. kemur fram að 
tollmiðlara sé skylt að fá í hendur öll viðeigandi fylgigögn skv. 29. gr. áður en 
hann sendir tollstjóra rammaskeyti vegna SMT -  tollafgreiðslu fyrir hönd 
innflytjanda. Jafiiframt beri tollmiðlara skv. 3. mgr. 34. gr. skylda til þess að 
leggja sjálfstætt mat á hvort þau fylgigögn sem umbjóðandi hans leggur fram til 
grundvallar aðflutnings- eða útflutningsskýrslu fullnægi ákvæðum laga þessara 
og stjómvaldsákvæða. Telji hann svo ekki vera skuli hann kalla eftir þeim 
gögnum sem á vantar eða nýjum gögnum í stað þeirra sem kunna að vera 
ófullnægjandi. Hann skuli því aðeins senda aðflutningsskýrslu af stað til 
tollstjóra með rammaskeyti í þeim tilvikum þegar fylgigögn sem liggja til 
grundvallar aðflutningsskýrslu uppfylli skilyrði laga þessara með ótvíræðum 
hætti.

Með vísan til þess að í grg. með 177. gr. þar sem fjallað er um refsiábyrgð 
tollmiðlara kemur fram að gáleysi nægi til þess að fella ábyrgð á tollmiðlara en 
ekki stórfellt gáleysi eins og skv. gildandi lögum, telja félögin að staldra þurfi 
hér við. Sjá nánari umfjöllun um 177. gr. frumvarpsins í lið nr. 20. í bréfi 
þessu.

Með þessum hertu ákvæðum er verið að fella gífarlegar skyldur á herðar 
tollmiðlara gagnvart tollyfirvöldum og jafnframt meiri ábyrgð tollmiðlara 
gagnvart innflytjendum, ekki síst með vísan til 119. gr. frumvarpsins varðandi 
endurákvörðun aðflutningsgjalda eftir rafræna tollafgreiðslu, þar sem fram 
kemur að tollstjóri skuli endurákvarða innflytjanda aðflutningsgjöld, ef í ljósi 
komi að þau voru ekki rétt ákvörðuð fyrir tollafgreiðslu, vegna sendinga sem 
innflytjandi hefur fengið tollafgreiddar með rafrænum hætti á síðustu sex árum 
talið frá þeim degi þegar honum berst tilkynning um fyrirhugaðan úrskurð um 
endurákvörðun skv. 1. mgr. 122. gr.

Samkvæmt 119. gr. frumvarpsins skal endurákvarða umrædd gjöld, án tillits til 
þess hvort viðkomandi innflytjandi vissi eða mátti vita um réttmæti upplýsinga
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í aðflutningsskýrslu eða fylgigögnum, t.d. ef í ljós kemur að framleiðandi hefur 
ekki getið rétt um innihald matvæla. Það er ljóst að í flestum tilvikum eru 
innflytjendur búnir að selja umrædda vöru og hafa við verðálagningu tekið tillit 
til þeirra aðflutningsgjalda sem greidd voru. Verða þannig félögin að bera 
umrædd aðflutningsgjöld án tillits til þess hvort þau gátu með nokkrum hætti 
vitað eða séð fyrir að ekki var um að ræða rétta tollflokkun.

Leggja félögin til að ekki verði um endurákvörðun að ræða í þeim tilvikum sem 
innflytjandi er sannanlega grandlaus um ranga tollflokkun. Einnig er lagt til að 
tollstjóra skuli heimilt en ekki skylt að endurákvarða aðflutningsgjöld í 
samræmi við 2. mgr. 120. gr. fhimvarpsins þar sem fjallað er um skriflegar 
aðflutningsskýrslur.

Einnig er í þessu sambandi bent á 134. gr. frumvarpsins.

Jafnframt eru gerðar athugasemdir við það að dráttarvextir reiknist frá 
gjalddaga þegar um endurákvörðun er að ræða sbr. ákvæði 132. gr. 
frumvarpsins. Telja félögin að eðlilegra sé í þeim tilvikum að nota aðra 
vaxtaprósentu.

5. 38. gr. frumvarpsins, bráðabirgðatollafgreiðsla

Félögin telja 25% álag sem gert er ráð fyrir i greininni vera of hátt. Telja þau 
eðlilegra að um sé að ræða 10% álag.

6. 51. gr. frumvarpsins, ábyrgðartryggingar tollmiðlara

I 51. gr. frumvarpsins er lögð sú skylda á tollmiðlara að hafa i gildi 
ábyrgðartryggingu vegna fjárhagstjóns sem leitt getur af gáleysi í hans störfum. 
Félögin telja þessa kröfu um ábyrgðartryggingu fráleita og einungis til þess 
fallna að skapa þeim kostnað þar sem ljóst sé að starfsemi þeirra sé þannig 
vaxin að ólíklegt megi telja að vátryggingarfélög séu tilbúin að selja slíkar 
tryggingar og ef svo væri yrði eðlilega um há iðgjöld að ræða.

7. 66. gr. frumvarpsins, skrá yfir affermdar vörur

Lagt er til að í stað stjómanda fars í greininni komi farmflytjandi.

8. 82. gr. frumvarpsins, afhending vöru úr fari eða afgreiðslugeymslu

1 greininni kemur fram að tollstjóri skuli eigi síðar en 24 klst. eftir að tilkynning 
um flutning vöm berst, lýsa því yfir hvort flutningur hennar er heimill eða 
hvort varan skuli kyrrsett til frekari skoðunar. Félögin telja að hér sé um allt of 
langan fresta að ræða fyrir tollstjórann. Telja þau að viðskiptalífið lerefjist 
meiri hraða.
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Tollgæslan í Reykjavík hefur túlkað ákvæði gildandi tollalaga nr. 55/1987 á 
þann veg að farmflytjendum sé óheimilt að flytja og geyma vörusendingar 
(safnsendingar) sem eru á farmskrá til Reykjavíkur i vöruhúsum í eigu 
viðkomandi farmflytjanda utan Reykjavíkur t.d. í Hafnarfirði. Hefur 
Tollgæslan túlkað ákvæði tollalaga með þessum hætti hingað til þrátt fyrir að 
90% af vörum í gámum séu almennt tollafgreiddar á fyrstu vikunni eftir að 
varan kemur til landsins og eftirstöðvar mánuði síðar. Tollgæslan hefur borið 
því við að þeir geti ekki framkvæmt skoðun á vörasendingu sem geymd er í 
öðru umdæmi eða kannað hvort vörusending, sem komin er á eindaga með 
aðflutningsgjöld sé til staðar.

Það er itrekað lagt til við nefndina að kveðið verði með skýrum hætti á um það 
í lögunum að flytja megi vörur milli vöruhúsa og tollagreiða þær í viðkomandi 
tollumdæmi. Beiðnir um skoðun mætti senda milli umdæma þannig að ekki 
þyrfti að senda vömna sjálfa. Vöruna mætti þannig tollafgreiða í hvaða 
umdæmi sem er án tillits til þess hvar hún var upphaflega sett á farmskrá og 
losna þannig við umskráningu hennar. Myndi þessi framgangsmáti auðvelda 
og einfalda alla meðferð tollskylds vamings fyrir alla sem að innflutningi á 
slíkum vamingi kæmu.

í kafla XIII í umræddu frumvarpi til tollalaga er fjallað um meðferð og vörslu 
ótollafgreiddrar vöm. í 1. mgr. 83. gr. fmmvarpsins kemur fram eftirfarandi:

”Flutningur ótollafgreiddrar vöm milli geymslusvæða.
Heimilt er að flytja ótollafgreiddar vörur á milli geymslusvæða skv. 2.-5. tölul.
1. mgr. 73. gr. án sérstaks leyfis tollstjóra. Vörsluhafi skal tilkynna tollstjóra 
um flutning vöm áður en flutningur á sér stað. “

í 133. gr. frumvarpsins kemur fram að aðflutningsgjöld skuli greiða tollstjóra í 
því tollumdæmi þar sem vara er flutt úr fari sem hana flytur til landsins 
samkvæmt farmskrá. Ef ótollafgreidd vara sé framsend í annað tollumdæmi 
skuli þó greiða aðflutningsgjöld í því tollumdæmi.

Ekki fæst séð með vísan til þessara greina annað en að gert sé ráð fyrir því að 
vörsluhafa sé heimilt færa vömr á milli viðurkenndra geymslna svo framarlega 
sem slíkt sé tilkynnt réttilega og virðist frumvarpið gera ráð fyrir því að 
tollafgreiða eigi vörur í því umdæmi sem þær em staðsettar hveiju sinni.

Óskað er eftir viðræðum og afstöðu nefndarinnar til þessa.

9. 1. mgr. 83. gr. frumvarpsins, vöruhald á ótollafgreiddum vörum
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í 86. gr. frumvarpsins er nýmæli. Er í greininni kveðið á um “formreglur” 
varðandi flutning á ótollafgreiddum vörum í tollfijálsa verslun, tollfrjálsa 
forðageymslu eða á vamarsvæðið á Keflavíkurflugvelli. I greinargerð með 
frumvarpinu kemur fram að það sé tollstjóri á sendingarstað sem gefi út 
fylgibréf með vörunni til ákvörðunarstaðar, tollstjóri á ákvörðunarstað staðfesti 
afhendingu sendingar. Kemur fram að í 2. mgr. sé tekið fram að eintak 
fylgibréfs (tollseðils) sem áritað hafi verið af tollstjóra um móttöku vöru á 
ákvörðunarstað sé sönnun vörslumanns eða leyfishafa geymslusvæðis um að 
vörsluábyrgð þess sem lét ótollafgreidda vöru a f hendi sé lokið. Tilgangur 1. 
og 2. mgr. 86. gr. sé að tryggja að vörsluhafi ótollagreiddrar vöru geti sýnt fram 
á að hann hafi afhent ótollafgreidda vöru þar til bærum aðila.

Félögin fara þess á leit við nefndina að þessu verði breytt á þá leið að 
vörsluábyrgð þeirra ljúki vð afhendingu vörusendingar í hendur þriðja aðila, 
aðila sem tollstjóri hefur veitt skriflega heimild til þess að móttaka viðkomandi 
vörusendingu og flytja hana inn á viðkomandi svæði. Félögin geta ekki með 
nokkru móti borið ábyrgð á því að eigandi vöru eða umboðsmaður hans sem 
fengið hefur leyfi tollstjórans til þess að móttaka vöru til flutnings skili henni 
eða fái viðkomandi áritun tollstjóra á tollseðil. Það er ljóst að samkvæmt 
framkvæmdinni hafa félögin ekkert um það að segja hverjum tollstjórinn veitir 
þessa heimild. Þeir aðilar sem fá þessa heimild í dag eru t.d. verslanir á 
Keflavíkurflugvelli, má þar sem dæmi nefna að starfsfólk gleraugnaverslunar 
sem er á flugvellinum á Keflavíkurflugvelli fer alltaf með gögnin persónulega 
til tollstjóra og fær heimild til að móttaka vörur með þessum hætti.

Það er augljóst að félögin geta ekki með neinum hætti borið ábyrgð efitir að 
vara hefur verið afhent með þessum hætti, með leyfi tollstjóra, eiganda hennar. 
Ef ekki verður breyting á þessu verða félögin að neita að afhenda 
innflytjendum vörur úr geymslum og krefjast þess að flytja þær sjálfir til 
ákvörðunarstaðar.

Þess er því ítrekað farið á leit að umræddu ákvæði frumvarpsins verði breytt á 
þá leið að þegar tollstjóri veitir heimild með þessum hætti þá ljúki vörsluábyrgð 
leyfishafa við afhendingu hennar til flutnings.

Rétt er einnig að nefna að félögin telja að frestur sem fram kemur í 3. mgr. 86. 
gr. frumvarpsins sé of stuttur og telja að eðlilegra væri að hann væri 48 klst.

11. 88.gr. sýnileg vöntun, 89. gr. frumvarpsins, leyndvöntun

Komi fram vöntun í vörusendingu, sem ekki var sýnileg við affermingu fars, í 
heild eða að hluta sem sett er á geymslusvæði fyrir ótollafgreiddar vöru skv. 1. 
mgr. 73. gr. eða geymd er samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 73. gr. gerir §9. gr. 
frumvarpsins gert ráð fyrir því að leyfishafa sé skylt að greiða toll og önnur

10. 86. gr. frumvarpsins, tollband
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aðflutningsgjöld af því vörumagni sem skráð er skv. 79. gr., að viðbættu 20% 
álagi á toll og önnur aðflutningsgjöld nema leyfishafi geti fært fullnægjandi 
sannanir fyrir því að vöntunin sé komin til áður en sendingin var flutt inn á 
tollsvæði ríkisins.

Félögin benda á að erfitt hefur reynst að fá tollstjóra til þess að fella niður 
aðflutningsgjöld af leyndri vöntun sem komið hefur í ljós í vörusendingu. 
Mjög algengt er að ef um leynda vöntun er að ræða að hún komi ekki í ljós fyrr 
en eftir einhvem tíma, t.d. þegar hún er i miðri sendingunni. Það er ljóst að 
leyfishafar geta ekki sótt aðflutningsgjöld vegna leyndrar vöntunar til 
innflytjanda. Frumvarpið gerir þar að auki ráð fyrir 20% álagi sem félögin telja 
algjörlega óásættanlegt.

Þess er farið á leit við nefndina að 89. gr. frumvarpsins verði felld niður og 
verði 88. gr. og 89. gr. sameinaðar og verði orðið sýnileg felld úr 88. gr.

12. 2. mgr. 90. gr. frumvarpsins, umframbirgðir

Lagt er til að 2. mgr. 90 gr. verði felld niður. Þar kemur fram að ef í ljós komi, 
við vörutalningu tollstjóra á geymslusvæði fyrir ótollafgreiddar vörur, 
vörumagn umfram það magn sem skráð er inn á hlutaðeigandi geymslusvæði 
skv. 79. gr. sé leyfishafa geymslusvæðis skylt að greiða toll af þeim 
umframbirgðum.

Telja félögin þetta óásættanlegt. Telja þau að skrá beri vöruna eins og aðra 
vöru og sé hún leyst út af eiganda hennar eins og önnur vara.

13. 70. gr. , 7. tl. 95. gr. frumvarpsins, aðstaða tollgæslu/tæki og áhöld

Leyfishafa geymslusvæðis er skylt skv. 7. tl. 95. gr. frumvarpsins að láta 
tollgæslunni í té fullnægjandi aðstöðu á geymslusvæðinu til tolleftirlits og 
rannsóknar á vörum og ennfremur þau áhöld og tæki sem nauðsynleg eru til 
slíks eftirlits að mati tollstjóra.

Telja félögin að hér sé um ræða mjög íþyngjandi ákvæði. í greinargerð með 
frumvarpinu kemur fram að 7. tl. 95. gr. frumvarpsins sé eíinslega samhljóða
3. mgr. 64. gr. gildandi tollalaga. Rétt er að benda á að fellt hefur þó verið 
niður frá gildandi lagaákvæði orðið “ókeypis” og má því e.t.v. gera ráð fyrir því 
að tollgæslunni beri, verði frumvarpið að lögum, að greiða fyrir afnot 
húsnæðisins.

Varðandi áhöld og tæki sem nauðsynleg eru til tolleftirlits er þess að geta að 
þau tæki geta verið mjög dýr má þar t.d. nefna gegnumlýsingartæki sem nýfarið 
er að nota við tolleftirlit og telja félögin algjörlega óásættanlegt að þeim beri að 
útvega tollgæslunni slík tæki eða önnur sem tollgæslan telur nauðsynleg á
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hverjum tíma, að því marki sem þau eru ekki til á staðnum í tengslum við 
starfsemi þeirra.

í þessu sambandi er einnig rétt að benda á að skv. 70. gr. frumvarpsins er 
eigendum eða umráðamönnum fara, sem annast reglubundnar ferðir milli landa, 
skylt að leggja tollstjóra til án endurgjalds nægilegt húsrými eða aðra aðstöðu 
til tolleftirlits með farþegum, áhöfiium og vörum, sé þess krafist. I þessari grein 
kemur fram að ætlast er til að húsrýmið sé án endurgjalds til afnota fyrir 
tollstjóra.

Óskað er eftir afstöðu nefndarinnar til þessa og jafnframt til þess hvort gert sé 
ráð fyrir því að umrætt húsrými sé einungis ætlað til þessara nota eða hvort 
nefndin telji með vísan til hérgreindra ákvæða leyfishöfum heimilt að nýta 
húnæðið að öðru leyti að því marki sem það skarast ekki á við lögbundið starf 
tollgæslunnar.

14. 8. tl. 95. gr. frumvarpsins, vél- og hugbúnaður, birgðabókhald

í 95. gr. frumvarpsins er fjallað um skilyrði fyrir veitingu starfsleyfís til 
tollvörugeymslna.

í 8. tl. 95. gr. frumvarpsins kemur fram að vél- og hugbúnaður skuli 
samþykktur af tollstjóranum i Reykjavík. Þetta skilyrði telja félögin ekki geta 
staðið óbreytt. Telja þau óviðunandi að tollstjórinn hafi nokkuð um að það að 
segja hvaða vél- og hugbúnað þau velja fyrir starfsemi sína. Einnig kemur 
fram í 8. tl. 95. gr. að tollstjóra sé heimilt að gera það að skilyrði að tollyfirvöld 
hafi beinlinuaðgang að upplýsingum úr birgðabókhaldi. Þetta telja félögin 
einnig óviðunandi og fara þess á leit að bæði þessi atriði verði felld úr 
frumvarpinu. í dag hefur tollstjórinn aðgang að innflutningsskrám og telja 
félögin það nægjanlegt.

15. 10. tl. 95. gr. frumvarpsins

í 10. tl. 95. gr. frumvarpsins kemur fram að eitt af skilyrðum fyrir veitingu 
-■ starfsleyfis til tollvörugeymslu sé að hagkvæmniútreikningur yegna reksturs 

geymslunnar liggi fyrir.

Þetta skilyrði telja félögin að eigi ekki við varðandi rekstur tollvörugeymslu, 
það eigi hins vegar réttilega við um frísvæði.

16. 99. gr. frumvarpsins,

99. gr. Frumvarpsins er svohljóðandi:

“Tollafgreiddar vörur í tollvörugeymslu.
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Ráðherra getur ákveðið, að fenginni umsókn leyfishafa tollvörugeymslu, að 
heimila geymslu tollafgreiddra og ótollafgreiddra vara í sama rými í 
tollvörugeymslu að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:

1. Tollafgreiddar vörur skulu ávallt vera aðgreindar frá ótollafgreiddum 
vörum með skýrum hætt í tollvörugeymslu.

2. Tollafgreiddar vörur skulu j afnframt vera aðgreindar frá ótollafgreiddum 
vörum með skýrum hætt í birgðabókhaldi tollvörugeymslu. Tollstjórinn 
i reykjavík skal samþykkja vél- og hugbúnað tollvörugeymslu til þess að 
tryggja að þessu skilyrði sé fullnægt.

3. Ráðherra getur bundið leyfi samkvæmt þessari grein þeim skilyrðum 
sem hann telur nauðsynleg til þess að tryggja fullnægjandi tolleftirlit.

Ráðherra getur að fenginni tillögu tollstjóranas í Reykjavík afturkallað leyfi 
samkævmt þessari grein uppfylli leyfishafi ekki lengur skilyrði 1. mgr.“

Félögin leggja til að greinin fjalli almennt um öll geymslusvæði fyrir 
ótollafgreiddar vörur skv. skilgreiningu í gr. 73. Greinin færist undir kaflann 
“Meðferð og varsla ótollafgreiddrar vöru”, og verði t.d. nr. 76.
Lagt er til að greinin verði svohljóðandi:

“Tollafgreiddar vörur á geymslusvæði ótollafgreiddrar vöru

Ráðherra getur ákveðið, að fenginni umsókn leyfishafa geymslusvæða skv. 1.-
5. tl. 73. gr., að heimila geymslu tollafgreiddra og ótollafgreiddra vara i sama 
rými að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:

1. Tollafgreiddar vörur skulu ávallt vera aðgreindar frá ótollafgreiddum 
vörum með skýrum hætti í birgðabókhaldi vörugeymslunnar. Vörum skal 
raðað í hillur í sem mestri samfellu miðað við þær kröfur sem varan gerir til 
geymslurýmis og aldrei má blanda saman tollafgreiddri og ótollafgreiddri 
vöru í hólf.
2. Tollstjóri skal á einfaldan hátt geta fengið birgðalista vörugeymsLunnar 
flokkaðan eftir þvi sem við á, á hvaða tíma sem er og framkvæmt talningu.

Ráðherra getur að fenginni tillögu tollstjórans í Reykjavík afturkallað leyfi 
samkvæmt þessari grein uppfylli leyfishafi ekki lengur skilyrði 1. mgr.”

Athuga þarf i þessu sambandi einnig 6. tl. 95. gr. Þar sem fram kemur gengið 
skuli þannig frá geymslum að þær verði auðveldlega settai' undir lás 
tollgæslunnar ef nauðsyn ber til vegna tolleftirlits.

Eins og nefndinni er kunnugt er Samskip hf. með í byggingu stórt vöruhús, 
reyndar það stærsta á landinu. Fyrirhugað er að vöruhúsið hýsi alla starfsemi 
félagsins. Skiptir það því augljóslega félagið miklu að hér sé með skýrum hætti 
tekið á þeim atriðum er hér ræðir.



17. 4. mgr. 135. gr. frumvarpsins, fullnusta aðflutningsgjalda

í 4. mgr. 135. gr. framvarpsins kemur fram að verði vara ekki seld 
nauðungarsölu megi gera fjámám til tryggingar greiðslu aðflutningsgjalda, 
dráttarvaxta, sekta og kostnaðar hjá innflytjanda eða tollmiðlara án 
undangengins dóms eða sáttar.

Þessi heimild getur ekki með nokkru mótið staðið í frumvarpinu óbreytt. Það 
verður að skilyrða heimildina með einhveijum hætti að mati félaganna eða fella 
hana niður.

18. 136. gr. frumvarpsins, nauðungarsala á uppboði

Samkvæmt 136. gr. frumvarpsins er heimildin til greiðslu geymslukostnaðar i 
einn mánuð felld niður og er þannig ekki um að ræða forgangsrétt í 
uppboðsandvirði fyrir geymslugjöldum, verði frumvarpið að lögum.

í greinargerð með frumvarpinu kemur fram í umíjöllum um 136. gr. að umrædd 
heimild tollstjóra í gildandi lögum til þess að greiða fyrir geymslu vörunnar í 
mánuð frá komu til landsins sé felld brott og er skýringin sú að þessari heimild 
hafi ekki verið beitt í framkvæmd.

Virðist hér gæta mismunandi lagaskilnings og túlkunar á ákvæði 8. mgr. 111. 
gr. gildandi tollalaga þar sem kveðið er á um þessa heimild í dag.

Félögin hafa túlkað lagagreinina þannig að eigandi vörunnar ætti að greiða 
geymslugjöld í umræddan mánuð af söluandvirði vörunnar, en nefndin virðist 
telja að tollstjórinn hafi í raun átt að greiða mánuð í geymslugjöld.

Hafa félögin lýst kröfu til greiðslu geymslugjalda í uppboðsandvirði vöru í eínn 
mánuð með visan til þessarar lagagreinar, til viðkomandi sýslumannsembættis 
og iðulega fengið eitthvað upp í kröfu sina.

Ljóst er að hér gætir einhvers misskilnings og er ítrekuð krafa félaganna þess 
'eftiis að heimilt verði að greiða fyrir geymslu vörunnar af söluandvirði hennar í 
6 mánuði þar sem oft líður langur tími þar til beðið er formlega urn uppboð á 
vörum og fellur eðlilega oft töluverður kostnaður á vöruna vegna geymslu 
hennar o.fl.

19. “Eftirstöðvavara”

Þess er farið á leit að jafiiframt verði lagðar skyldur á tollstjóraembættin þess 
eftiis að þau óski eftir nauðungarsölu eða forgun á vörum innan 12 mánaða frá 
komu vara til landsins hafi innflytjanda ekki verið veittur frestur eða samið um 
greiðslu aðflutningsgjalda með einhveijum hætti. Ástæða þessarar beiðni er sú 
að geymslur félaganna eru oft og iðulega fullar af vamingi sem ljóst er að ekki
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verður sóttur og hafa félögin oft mikinn kostnað af geymslu slíks vamings. 
Skýra þarf þannig til muna skyldur tollstjóraembættanna vegna þessara vara 
sem hlaðast upp hjá farmflytjendum og heimildir farmflytjenda til þess að losna 
við slíka vöru úr geymslum sínum.

20. 2. mgr. 177. gr. frumvarpsins, refsiábyrgð tollmiðlara

Ekki verður hjá því komist að gera athugasemdir við þá hertu refsiábyrgð 
gagnvart tollmiðlurum sem fram kemur í frumvarpinu má sem dæmi nefna að 
þar sem fjallað er um refsiábyrgð tollmiðlara í 2. mgr. 177. gr. er gert ráð fyrir 
því að venjulegt gáleysi nægi sem saknæmisskilyrði í stað stórfellds gáleysis 
skv. gildandi lögum.

Telja félögin að eðlilegra sé hér að nota stórfellt gáleysi.

21. 183. gr. frumvarpsins, refsiábyrgð stjórnanda farartækis og 
afgreiðslumanna í vörugeymslum

í 183. gr frumvarpsins kemur að það varði sektum eða fangelsi allt að tveimur 
árum ef stjómandi farartækis eða afgreiðslumaður vörugeymslu afhendir 
ótollafgreidda vöru án leyfis tollstjóra eða umboðsmanns hans. Sömu refsingu 
varði það að veita viðtöku vöru sem er ólöglega afhent.

Er hér um að ræða sambærilegt ákvæði og nú er í 133. gr. tollalaga fyrir utan 
það að rammi fangelsisvistar er styttur úr sex árum í tvö ár í frumvarpinu.

Telja félögin óásættanlegt að stjómandi farartækis eða afgreiðslumaður 
vörugeymslu séu hér gerðir persónulega ábyrgir með þessum hætti.

Vísa félögin til dóms Héraðsdóms Norðurlands eystra, uppkveðinn 29. 
desember 2000, þar sem starfsmaður Flutningamiðstöðvar Norðurlands var 
dæmdur til refsingar. Taldi dómurinn sannað að starfsmaðurinn hafi er hann lét 
flytja fóðursendingu ótollafgreidda og án leyfis tollyfirvalda gerst sekur um 
brot gegn 66. gr. sbr. 133. gr. laganna. Var ákvörðun refsingar frestað 
sidrorðsbundið og skyldi hún falla niður að liðnum 2. árum frá birtingu dómsins 
héldi starfsmaðurinn almennt skilorð.

Taldi félagið að starfsmaðurinn hefði einungis viðhaft vinnuaðgerðir gagnvart 
viðkomandi tollembætti sem tíðkaðar höfðu verið um langt skeið og taldi að 
væru lögum samkvæmt. Það liggur fyrir að hann hafði enga hagsmuni af 
afhendingu varanna. Var hreinlega um misskilning að ræða, ekki ásetning um 
að afhenda vaming með ólögmætum hætti.

Ekki verði hjá því komist að gera alvarlegar athugasemdir við hérgreint 
lagaákvæði og þá jafnframt ákvæði 183. gr. frumvarpsins þar sem óásættanlegt
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er að framkvæmd og túlkun þessara lagaákvæða skuli vera með hérgreindum 
hætti. Einnig er bent á 182. og 184. gr. hvað þetta varðar.

Er því ítrekað við nefndina ósk þess efnis að breyting verði gerð á þannig að 
fyrirtækin, eða stjómendur þeirra persónulega verði gerðir ábyrgir fyrir þeirri 
starfsemi sem þau reka, svo framarlega sem ekki sé um ásetningsbrot að ræða 
af hálfu starfsmanna þeirra. Hérgreind lagaákvæði og framkvæmd þeirra setja 
starfsöryggi starfsmanna félagsins í hættu.

22. 202. gr. frumvarpsins

Telja félögin að með gjaldtöku þeirri sem talin er upp í tl. 3-10 í greininní sé 
verið að hverfa aftur til fortíðar. Leggja félögin til að þessir liðir verði látnir 
niður falla. Hér er um að ræða sömu gjöld og ríkistollstjóri lagði niður fyrir 
einhverjum árum.

Hér er ekki um að ræða tæmandi talningu á þeim atriðum sem félögin telja að 
betur megi fara í frumvarpi því er hér ræðir. Er óskað eftir fundi með nefndinni 
til þess að fara yfir athugasemdir félaganna sem hér hafa verið raktar og til þess 
að fá afstöðu nefhdarinnar til ákveðinna atriða sem félögin telja ekki nógu skýr 
en þau telja að skipti gríðarlega miklu máli fyrir starfsöryggi starfsmanna þeirra 
og fjárhagslega afkomu félaganna. Telja félögin að ekki verði hjá því komist að 
fara yfir þessi atriði með nefndinni. Félögin benda á að þau fengu mjög stuttan 
frest til þess að koma athugasemdum sínum á framfæri við nefndina. Það sé 
ljóst að samkvæmt frumvarpinu sé gert ráð fyrir vemlegum breytingum sem 
snerti flesta þætti starfsemi þeirra.

Varðandi frumvarpið í heild sinni er þess að geta að félögin telja vissulega að 
sumar þær breytingar sem þar em lagðar til séu til úrbóta en þau telja að 
margar af þeim tillögum, sem fram koma í frumvarpinu, varðandi framkvæmd 
tollafgreiðslu og starfsemi farmflytjenda og tollmiðlara, samrýmist ekki nútíma 
viðskiptaháttum og stangist í raun á við framkvæmdina eins og hún er í dag. 
Einnig telja þau að óeðilegar kröfur sem lagðar á farmflytjendur, tollmiðlara og 
starMienn þeirra hvað varðar refsiábyrgð. Verði frumvarpið að lögun^telja 
félögin nær óvinnandi veg fyrir tollmiðlara að sinna starfi sínu.

Reykjavík 23. ágúst 2004 
Virðingarfyllst

Lilja Jónasdóttir hrl.

Afrit:
Samtök verslunar og þjónustu SVÞ 
Samband íslenskra kaupskipaútgerða SIK 
Efnahags- og viðskiptanefnd
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150 Reykjavík

Frumvarp til tollalaga - umsögn Eimskipafélagsins

Við vísum til bréfs ykkar frá 17. maí sl. og meðfylgjandi frumvarps til tollalaga sem 
sent var til umsagnar. Frumvarpið mun hafa verið sent á dótturfélög okkar, TVG- 
Zimsen hf. og Vöruhótelið ehf., en við kjósum að leggja fram umsögn okkar í einu 
lagi og fer hún hér á eftir:

IV. KAFLI

7. gr.
Hér er m.a. áskilið að gjafir að verðmæti ekki meira en kr. 10.000 skuli 
tollfrjálsar. Við teljum almennt óhagkvæmt að ákveða fjárhæðir í lögum, enda 
kallar slíkt á lagabreytingar ef tilefni gefast til að breyta fjárhæðum. Mælum 
með að vísað verði til ákvörðunar í reglugerð frá ráðherra.

VI. KAFLI

22. gr.
Fjallar um bindandi álit um tollflokkun og virðist, líkt og 142. gr. gildandi 
tollalaga, fjalla um ítarlega rannsókn tollstjóra á tollflokkun vöru, sem enn 
hefur ekki verið flutt til landsins, enda gefinn allt að 30 daga frestur til svara. 
Á hinn bóginn virðist sem niður sé fallin skylda tollstjóra til að veita almennar 
upplýsingar og leiðbeiningar um tollafgreiðslu, þ.m.t. tollflokkun vöru, sbr. 24. 
gr. gildandi tollalaga.

Sízt er ástæöa til að draga úr þjónustuhlutverki tollstjóra og leggjum við því 
eindregið til að ákvæði lík þeim sem fram eru sett í 24. gr. gildandi tollalaga 
um skyldu tollstjóra til að leiðbeina og aðstoða við tollafgreiðslu verði sett í 
fyrirliggjandi frumvarp.

Þá hljótum við að mótmæla innihaldi 2. mgr. sem kveður á um að tollstjóra sé 
ekki skylt að verða við beiðni um bindandi álit um tollflokkun ef slíkt lýtur að 
vöru sem þegar hefur verið flutt til landsins (“Tollstjóra er ekki skylt að verða 
i/ið beiðni skv. 1. mgr. e f hún iýtur að...vöru sem er í  sendingu sem flu tt 
hefur verið til landsins."). Við sjáum ekki hví gera á það að skilyrði að vara sé 
ekki komin til landsins.
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VII. KAFLI

24. gr.
í 2. mgr. 24. gr. frumvarpsins er ákvæði um að tollstjóri geti krafizt þess að 
honum verði látnar í té skriflegar aðflutningsskýrslur "...vegna vara sem þarfnast 
sérstaks eftiríits". í greinargerð eru ekki settar fram marktækar ástæður fyrir 
þessari heimild og verður ekki séð að það takmarki á nokkurn hátt möguleika 
tollstjóra til aukins eftirlits með einhverjum tilteknum vöruflokkum, þótt 
aðflutningsskýrsiur séu rafrænar. Auðvelt ætti að vera fyrir tollstjóra að láta 
tölvukerfi stöðva aðflutningsskýrslur fyrir tiltekna vöruflokka og taka þær frá til 
sérstakrar skoðunar, ef þurfa þykir.

Þá þykir okkur skjóta skökku við að I 4. mgr. 24. gr. sé ráðherra gert að 
ákveða með reglugerð að undantekningar verði gerðar frá skilum 
aðflutningsskýrslna í rafrænu formi, en þar er beinlínis lagt fyrir ráðherra “...að 
ákveða með reglugerð að þeir sem ná ekki tilteknum lágmarksfjölda innfluttra 
sendinga á ári geti látið tollyfirvöldum i  té skriflegar aðflutningsskýrslur...". Þetta er 
síðan áréttað í 26. gr.

í frumvarpinu er sú nýbreytni, að þar eru sett inn ákvæði um sérstakt 
starfsleyfi frá ráðherra til að mega starfa sem tollmiðlari (XI. kafli) og á 
tolimiðlara eru lagðar ríkar skyldur og ábyrgð. Þá er almenn regla að 
tollskýrslur skuli gera með rafrænum hætti, hvort sem innflytjendur sjálfir eða 
tollmiðlarar gera skýrslurnar. Okkur þykir því skjóta skökku við að með 
þessum hætti sé dregið úr þýðingu þeirra sem fengið hafi starfsleyfi sem 
tollmiðlarar og mun eðlilegra að þeir sem ekki fá leyfi til að gera 
aðflutningsskýrslur með rafrænum hætti verði að snúa sér til tollmiðlara og 
veita slíkum aðila umboð til að koma fram fyrir þeirra hönd gagnvart 
tollyfirvöldum.

26. gr.
í samræmi við athugasemdir við 24. gr. verði 26. gr. frumvarpsins felld niður.

30. gr.
í 30. gr. frumvarpsins segir m.a.:

“Tollmiðlari skal að auki varðveita viðeigandi skrifleg gögn, sbr. 29. gr„ sem liggja til 
grundvallar rafrænni aðflutningsskýrslu i  þrjá mánuði frá tollafgreiðsludegi. Toilmiðiarí 
skal, eftir því sem við á, afhenda bókhaldsskyldum innflytjanda, sbr. 2. mgr., eða 
tollstjóra, sbr. 3. mgr., öll skrífleg gögn að loknum geymslutima."

Við teljum verulsgt óhagræði af því að tollmiðlarar þurfi að geyma skrifleg 
gögn í 3 mánuðk Þetta myndi leiða af sér verulegan kostnað og óhagræði við 
að þurfa að flokka gögn eftir aldri og flokka síðan út og senda eftir 3 mánuði 
til umbjóðenda, og greina jafnframt hverjir þeirra eru bókhaldsskyldir og 
hverjir ekki. Ekki verður séð að tollstjórar hafi af því verulegt óhagræði að 
nálgast þessi gögn fremur hjá innflytjendum sjálfum, líkt og gerist með gögn 
frá þeim innflytjendum sem sjálfir annast rafrænar toliafgreiðslur. Við leggjum 
því til að þessir málsliðir verði felldir niður.

X. KAFLI

41. gr.
Hér er ákveðið að tollumdæmi skuli vera níu talsins. Þótt þetta sé vissulega 
veruleg fækkun sjáum við engin rök fyrir því að skipta landinu í toilumdæmi. í
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athugasemdum eru ekki settar fram neinar röksemdir fyrir því að umdæmin 
verði 9, fremur en t.d. 4 eða 6 - eða bara 1.

Þvert á móti kemur fram samanburður við önnur Norðurlönd þar sem 
tollumdæmum hefur verið fækkað undanfarið og þrátt fyrir þessa tillögu um 
fækkun hér verða umdæmin samt fleiri hér en á nokkru öðru 
Norðurlandanna.

Við leggjum til að farið verði að dæmi Svía, en þar var allt landið gert að einu 
tollumdæmi á síðasta ári, skv. upplýsingum í athugasemdum við frumvarpið.

Verulegur kostnaður og óhagræði hlýzt af skiptingu tollumdæma, ekki sízt 
vegna hindrana á tilflutningi útflutningsvöru og gagnasendingum milli 
tollumdæma.

42. gr.
Við leggjum til að tollstjóri verði einn og embættisheiti tollstjórans í Reykjavík 
verði ríkistollstjóri.

Þá verði gerðar viðeigandi breytingar á öðrum greinum frumvarpsins til 
samræmis við að á landinum verði eitt tollumdæmi og einn tollstjóri.

XI. KAFLI

51.gr.
í 6. tl. 2. mgr. 51. gr. frumvarpsins er tollmiðlara gert “...skylt að hafa í gildi 
ábyrgðartryggingu vegna fjárhagstjóns sem leitt getur af gáleysi í störfum hans eða 
starfsmanna hans". í athugasemdum kemur síðan fram að átt er við tjón sem 
tollmiðlari kann að valda viðskiptavinum sínum, en þess er ekki getið í 
greininni sjálfri. Þá kemur og fram, að “ ...slika tryggingu [megi] setja með þvi að 
kaupa vátryggingu hjá vátryggingafélagi sem hefur starfsleyfi hér á landi eða setja 
aðra tryggingu jafngilda að mati ráðherra”. Loks er til þess ætlazt að ákvæði um 
fjárhæð tryggingar og lágmarksskilmála(?) verði sett í reglugerð.

Þessi ákvæði eru okkur óskiljanleg.

1. Hvaða ástæðu hefur löggjafinn til að skylda fyrirtæki til að kaupa 
ábyrgðartryggingu vegna hugsanlegra tjóna viðskiptamanna sinna? Við 
könnumst ekki við að slík ákvæði séu almennt í lögum, sbr. t.d. að í 
siglingalögum eru engin slík ákvæði um ábyrgð á tjóni á farmi. Þá teljum við 
það ekki hlutverk tollalaga að setja reglur um ábyrgð í viðskiptum, eða gefa til 
kynna að slík ábyrgð sé fyrir hendi, hvað þá um ábyrgðartryggingar vegna 
einhverrar óskilgreindr ar ábyrgðar.

2. Þrátt fyrir ákvæði 1. málsliðar um ábyrgðartryggingu er í 2. málslið dregið í 
land og ráðherra heimilað að sætta sig við, væntanlega fyrir hönd viðskiptavina 
tollmiðlara, að engar ábyrgðartryggingar verði keyptar, enda verði settar 
einhverjar aðrar tryggingar sem ráðherra meti fullnægjandi. Hvar ættu slíkar 
tryggingar að liggja? Við hvað er átt?

3. Ákvæði um að ábyrgðartrygging skuli keypt hjá vátryggingafélagi sem hafi 
starfsleyfi hér á landi erfráleitt - sbr. að í 2. tl. sömu mgr. eru ríkisborgarar ríkja 
sem aðild eiga að EES eða stofnsamningi EFTA undanþegnir búsetuskilyrði, 
sem annars er skilyrði fyrir því að mega sitja í stjórn lögaðila sem fær 
starfsleyfi til tollmiðlunar. Þá bendum við á, að algengt er að ábyrgðar-
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tryggingar séu keyptar af alþjóðlegum tryggingafyrirtækjum sem hafa hvorki 
starfsleyfi né starfsstöð á íslandi. Að síðustu bendum við á, í þessu samhengi, 
að hugsanlegur tjónþoli á kröfu á þann sem tjóni veldur, í samræmi við þá 
skilmála eða lög sem um viðskipti þeirra gilda, en ekki á ábyrgðartryggjanda 
hans og því ekki ástæða til að gera það að skilyrði að slíkur ábyrgðartryggjandi 
hafi starfsleyfi á íslandi.

4. Ákvæði um að sett skuli í reglugerð ákvæði um fjárhæð tryggingar og 
lágmarksskilmála vekja einnig furðu. T.d. er ekki Ijóst við hvað er átt með 
lágmarksskilmálum.

Þessu til viðbótar má benda á til samanburðar, að í athugasemdum við 39. 
gr. frumvarpsins kemur fram að gerð var sú breyting frá núgildandi tollalögum 
að fella brott skyldu farmflytjanda til að taka tryggingu fyrir kaupverði og 
aðflutningsgjöldum þegar vara er afhent út á neyðarleyfi. Þetta er rökstutt 
með því að rétt þyki að farmflytjandi og vörueigandi hafi samningsfrelsi um 
hvernig viðskiptum þeirra er háttað. Vandséð er hví hið sama á ekki að gilda 
um hugsanlega ábyrgð tollmiðlara gagnvart viðskiptamönnum sínum.

Við leggjum því til að 6. tl. 2. mgr. 51. gr. frumvarpsins verði felldur niður.

XII. KAFLI

54. gr.
Hér er ákvæði, sem einnig er í núgildandi tollalögum, um að stjórnandi fars 
skuli tilkynna tollgæzlu með hæfilegum fyrirvara um ferðir sínar. Þá er 
jafnframt flugumferðarstjórn og landhelgisgæzlu gert skylt að tilkynna ferðir 
sömu fara sem og starfsmönnum hafna og flugvalla. Spyrja má, hvað sé 
hæfilegur fyrirvari? Þá er einnig spurning hví svo margir hafi þetta hlutverk 
með höndum?

67. gr.
Hér segir að "stjórnanda aökomufars" beri að afhenda tollstjóra skrá yfir vöntun 
og skemmdir á vörum sem komið hafi í Ijós við afferminguna. í 
athugasemdum er þessi grein talin efnislega samhljóða 60. gr. núgildandi 
tollalaga, en það er ekki alls kostar rétt, því þar er fram tekið að þetta skuli 
gert “...innan frests sem ákveðinn verður með reglugerð...". Þetta er æskilegt að 
hafa áfram, enda ekki gerlegt að afhenda slíka skrá um leið og affermingu 
fars er lokið.

70. gr.
Hér er eigendum eð& umráðamönnum fara í millilandaferðum gert “ ...skylt að 
leggja tollstjóra til án enclurgjalds nægilegt húsrými eða aðra aðstöðu til tolleftirlits...” . 
Við sjáum ekki ástæðu til að lagt sé á þessa aðila að kosta húsrými eða aðra 
aðstöðu fyrir hið opinbera og leggjum til að greininni verði breytt þannig:

“Eigendum eða umráðamönnum fara, sem annast reglubundnar ferðir milli 
landa, er skylt að leggja tollstjóra til gegn eðlilegu endurgjaldi nægilegt 
húsrými eða aðra aðstöðu til tolleftirlits með farþegum, áhöfnum og vörum, 
sé þess krafist.”
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XIII. KAFLI

82. gr.
í 82. gr. eru ákvæði um heimildir frá tolistjóra til fiutnings vöru “...áðuren hún er 
flutt úr fari eða afgreiðslugeymslu í toiivörugeymsiu, tollfrjálsa forðageymslu...”.
o.s.frv. Tollstjóra er gert að lýsa því yfir hvort flutningur sé heimill eigi síðar en 
24 klst. eftir að tilkynning hefur borizt með sannanlegum hætti.

í athugasemdum við þessa grein segir m.a.: “Tollstjóra er veittur mjög skammur 
frestur til þess að ákveða hvort hann telur þörf á að kyrrsetja vöru til frekari skoðunar 
og það skal gert með sérstakri tilkynningu til rekstraraðila geymslusvæðis. Þarfir 
viðskiptalífsins krefjast þess að flutningur vöru gangi hratt og örugglega fyrir sig og 
þess vegna er lagt til að tollstjóri veiti heimild til flutnings vöru á tilgreind 
geymslusvæði eins fljótt og auðið er og eigi síðar en 24 klukkustundum eftir að 
tilkynning barst honum með sannanlegum hætti.”

Með fuliri virðingu fyrir höfundum frumvarps og greinargerðar hijótum við að 
benda á, að því fer fjarri að með þessum nýju takmörkunum sé tekið mið af 
þörfum viðskiptalífsins. Það er fráleitt að innfiytjendur geti beðið allt að 24 
kist. eftir að geta fengið vörur sínar í hendur eftir að þær hafa verið affermdar.

Við sjáum ekki tilgang með þessari grein og leggjum því tii að 82. gr. 
frumvarpsins verði felld út í heild sinni.

83. gr.
Af sömu ástæðum og getið er í tengslum við 82. gr. að framan, ieggjum við til 
að ákvæði 83. gr. um tilkynningar til tollstjóra áður en ótollafgreiddar vörur 
verða fluttar miili geymslustaða verði felldar niður.

85. gr.
í 1. mgr. er lagt fyrir að gefa skuli út fylgiblað með vörum sem fluttar eru 
ótollafgreiddar milli geymslusvæða og skuli notað eyðublað sem tollstjórinn í 
Reykjavík gefi út. Fram kemur í athugasemd við þessa grein að um nýmæli 
sé að ræða. Það er sem sé nýmæli að auka skriffinnsku og forðast að nota 
tölvutækni tii að gefa upplýsingar um slíka flutninga. Við viljum eindregið vara 
við þessu, enda myndi þetta auka mjög kostnað, bæði hjá einkaaðilum og 
tollstjóra, og auk þess tefja mjög fyrir þessum aðgerðum. Við hvetjum 
eindregið til að sem mest af þeim samskiptum, tilkynningum og skýrslugjöfum 
sem nauðsynlegar kunna að vera verði rafrænar og að menn forðist eftir 
megni allt pappírsflóð.

86. gr.
Sama athugasemd er cflið við þessa grein og 85. gr. - enda enn á ferð sama 
“nýmælið” - aukinn pappírsaustur.

87. gr.
Hér er fjallað um vörutalningar á geymslusvæðum. Vörutalningar tollstjóra 
ættu ekki að eiga sér stað nema tilefni gefist til, þ.e. grunur eða vissa um að 
eitthvað hafi farið úrskeiðis á viðkomandi geymslusvæði. Að öðru jöfnu ætti 
tollstjóra að duga að framkvæma skoðanir af handahófi og ef þær leiða í Ijós 
að birgðir eru í samræmi við skrár er ekki tilefni til birgðatalningar.
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95. gr.
( 4. tl. 1. mgr. er að finna líkt ákvæði og áður hefur verið mótmælt í 51. gr. Öll 
sömu andmæli og þar eru upp talin eiga við hér og skulu ítrekuð og þessum 
tölulið mómælt.

í 5. tl. 1. mgr. eru ákvæði um tryggingar til ríkissjóðs, ef rétt er skilið, en þetta 
kemur ekki skýrt fram. Til þessa hefur ríkissjóður krafizt mjög afdráttarlausra 
trygginga frá banka eða tryggingarfélagi, þ.e. skilyrðislausrar yfirlýsingar um 
greiðslu til ríkissjóðs, sbr. reglugerð um frísvæði nr. 527/1991. Tryggingar af 
þessu tagi eru mjög dýrar og að okkar mati alveg óþarfar. Duga ætti að setja 
skilyrði um að fyrirtæki sem leitar eftir leyfi til að reka tollvörugeymslu sýni 
fram á að það hafi í gildi ábyrgðartryggingu vegna þeirrar starfsemi, sem 
innifeli ábyrgð á aðflutningsgjöldum. Reikna verður með að öll fyrirtæki sem 
reka slíka starfsemi kaupi slíkar ábyrgðartryggingar og því yrði væntanlega 
ekki um viðbótarútgjöld að ræða, sem ella myndu skipta milljónum - t.d. ef 
miðað er við fjárhæð líka þeirri sem áskilin er í fyrrnefndri reglugerð, þ.e. kr. 
100 milljónir.

í 7. tl. 1. mgr. er að finna ákvæði um að láta skuli “...tollgæslunni í  té 
fullnægjandi aðstöðu á geymslusvæðinu til tolleftirlits og rannsóknar á 
vörum og enn fremur þau áhöld og tæki sem nauðsynleg eru til sliks eftirlits að 
mati tollstjóra." Þótt þetta sé sambærilegt ákvæði við það sem er í núgildandi 
lögum hljótum við að taka vara fyrir svo afdráttarlausu ákvæði um að láta beri 
tollstjóra í té áhöld og tæki að vild hans. Á síðustu misserum hafa komið fram 
kröfur erlendis um mjög aukið eftirlit með dýrum tækjum, svo sem 
gegnumlýsingartækjum, sem jafnvel geti sýnt innihaldi heilla gáma og kosta 
milljarða króna. Fráleitt er að leggja slíkar kvaðir á rekstraraðila 
tollvörugeymslna eða aðra einkaaðila. Þá verður ekki séð hví rekstraraðilar 
eigi að leggja aðstöðu og tæki til án endurgjalds. Við leggjum því til að 
þessum tölulið verði breytt á þennan veg:

«Leyfishafa geymslusvæðis er skylt að fá tollgæslunni til afnota 
fullnægjandi aðstöðu á geymslusvæðinu til tolleftirlits og rannsóknar á 
vörum og ennfremur aðgang að þeim áhöldum og tækjum sem fyrir hendi 
eru á staðnum og gagnast mega tollgæslunni. Tollgæslan skal greiða 
eðlilegt afnotagjald af bæði aðstöðu og áhöldum og tækjum.»

99. gr.
Innihald þessarar greinar er jákvætt m.t.t. þeirrar þróunar sem orðið hefur á 
undanförnum misserum í rekstri blandaðra vörugeymslna, þar sem geymdar 
eru jöfnum höndum ótollafgreiddar vörur sem áður voru geymdar í 
vörugeymslum farmflytjenda, ótollafgreiddar vörur sem áður voru geymdar í 
tollvörugeymslum og/eða Wísvæðum og tollafgreiddum vörum sem áður voru 
geymdar á lagerum einstakra vörueigenda.

Þó teljum við að enn séu þarna sett fram óviðunandi skilyrði sem eru ekki í 
samræmi við það sem tíðkast í nálægum löndum. Þar er fyrst og fremst vísað 
til 1. tl. 1. mgr. um aðgreiningu tollafgreiddra vara frá ótollafgreiddum vörum í 
geymslunum. Erlendis er látið nægja að þessi aðgreing sé í birgðahaldi, enda 
vandséð með hvaða hætti geymsla tollafgreiddra og ótollafgreiddra vara á 
sömu svæðum eða hillum, svo dæmi séu tekin, hindri eðlilegt eftirlit 
tollyfirvalda.

Við leggjum því til að 1. tl. verði felldur niður og 2. og 3. tl. færist upp og verði 
umorðaðir til samræmis, eða þannig:
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1. Tollafgreiddar vörur skulu aögreindar frá ótollafgreiddum vörum með 
skýrum hætti í birgðabókhaldi toilvörugeymslu. Tollstjórinn í Reykjavík 
skal samþykkja vél- og hugbúnað toilvörugeymslu til þess að tryggja að 
þessu skilyrði sé fullnægt.

2. Ráðherra getur bundið leyfi samkvæmt þessari grein þeim skilyrðum 
sem hann telur nauðsynleg til þess að tryggja fullnægjandi tolleftirlit.

101. til 106.gr.
Hér er, líkt og nú er, gert ráð fyrir sérstökum birgðageymslum fyrir tollfrjálsar 
forðageymslur. Sú ein meginbreyting virðist gerð, að ekki verði lengur skilyrði 
að rekstraraðili sé skipa- eða flugrekstraraðili.

Við sjáum ekki tilganginn með þeirri breytingu út af fyrir sig. Við teljum mun 
happasælia að starfsleyfi tollfrjálsra forðageymslna verði útvíkkað þannig að 
þeim verði ekki einungis heimilt að selja vörurnar í för í utanlandsferðum, 
heldur einnig til tollfrjálsra svæða á landi, s.s. sendiráða, fríhafna og til 
varnarliðsins, sem og t.d. erlendra fiskiskipa. Ekki eru sýnileg rök fyrir því að 
opna rekstur tollfrjálsra forðageymslna ef áfram á að takmarka markaðinn við 
“för í utanlandsferðum”.

í 105. gr. er gerð sú breyting frá 77. gr. núgildandi tollalaga að bætt er inn 
ákvæði sem miðar að takmörkun magns sem selja megi í millilandaför og 
skuli miðað við “hæfilegan birgðaforða”. Við sjáum ekki að þetta sé rökstutt á 
nokkurn hátt og mótmælum þessu atriði.

Við leggjum því til að greinar 101 til og með 106 verði endurskoðaðar frá 
þessu sjónarmiði.

XVI. KAFLI

135. gr.
Við mótmælum niðurlagi 4. mgr. þar sem segir að gera megi Ijárnám m.a. hjá 
tollmiðlara, verði vara ekki seld nauðungarsölu. Þetta er ekki skilyrt þarna á 
nokkurn hátt, en með vísan til 134. gr. er auðvitað fráleitt að unnt sé að gera 
fjárnám hjá tollmiðlara nema hann beri einhverja sök á því að ekki reyndist 
unnt að tollafgreiða eða selja vöru nauðungarsölu ella.

Virðingarfyllst

EIMSKIPAFÉLAG ÍSLANDS EHF.

Bragi Kr. Guðmundsson



Tollalagafrumvarp:
Frumvarp 1. drög EIMSKIP SAMSKIP

6. 7. Mælt á móti því að fjárhæðir verði 
bundnar í lögunum

Ekkert

21. 22. • Mótmælt ákvæði um að tollstjóra 
sé ekki skylt að gefa bindandi 
álit um tollflokkun nema vörur 
séu þegar komnar til landsins.

• Jafnframt hvatt til að haldið verði 
ákvæði um skyldu tollstjóra til að 
leiðbeina og aðstoða við 
tollafgreiðslu, þ.m.t. tollflokkun 
vöru.

Þess farið á leit að niður verði fellt ákvæði 
um að vara þurfi að vera komin til landsins til 
að tollstjóri gefi bindandi álit um tollflokkun.

23. 24. • Mótmælt ákvæði í 2. mgr. um að 
tollstjóri geti krafizt skriflegra 
tollskýrslna.

• Mótmælt ákvæði í 4. mgr. um að 
ráðherra skuli ákveða í reglug. 
að veita þeim undanþágu frá 
rafrænum tollskýrslum, sem 
gera fáar skýrslur.

Ekkert

25. 26. Lagt til að gr. verði felld niður Lagt til að gr. verði felld niður, enda eigi allar 
aðfl.sk. að vera rafrænar.

29. 30. Mótmælt vörzluskyldu tollmiðlara á 
gögnum sem liggja til grundvallar 
tollskýrslum.

Fellt verði niður ákvæði um geymslu 
tollmiðlara á gögnum

33. 34. Ekkert Mótmælt ábyrgð tollmiðlara, einkum með 
vísan til 177. gr. (refsiábyrgð - gáleysi, en 
ekki stórfellt gáleysi), 119. gr. um 
endurákvörðun aðfl.gj., þótt innfl. hafi ekki 
vitað um villu; 136. gr. um gr. mánaðar 
geymslugj. af uppboðsandvirði(?)

36. 38. Ekkert Mótmælt ákvæði um 25% álag við 
bráðab.tollafgr. Telja hæfilegt að miða við 
10%.

39. 41. Mótmælt ákvæði um að 
tollumdæmi skuli vera 9 talsins og 
lagt til að landið verði eitt umdæmi.

Ekkert

40 42. Lagt til að tollstjóri verði einn, og 
að tollstjórinn í Reykjavík verði 
ríkistollstjóri.

Ekkert

48. 51. Mótmælt ákvæði um að 
tollmiðlarar skuli kaupa 
ábyrgðartryggingar og með hvaða 
hætti þær skuli vera og hvar 
keyptar. 6. tl. 2. mgr. verði felldur 
niður.

Mótmælt ákvæði um ábyrgðartryggingu.

51. 54. Aths. gerð við ákvæði um 
tilkynningaskyldu skipstjóra.

Ekkert

62. 66. Ekkert Um skrár yfir affermdar vörur. "Farmflytjandi" 
komi í stað "stjórnanda fars"



63. 67. Lagt til að áfram verði tilgreindur 
frestur til að skila skrá yfir 
athugasemdir við farmskrá.

Ekkert

66. 70. Mótmælt ákvæði um að leggja 
skuli tollstjóra til ókeypis húsrýmí 
eða aðra aðstöðu til tolleftirlits. 
Þess í stað verði ákveðið að 
tollstjóri greiði fyrir slík afnot.

Vilja viðræður um, hvort heimilt verði að nota 
aðstöðu fyrir tollgæzlu til annarra hluta þegar 
það er ekki í notkun

79. 82. Mótmælt ákvæði um að fá þurfi 
heimild frá tollstjóra til að flytja 
vörur frá fari eða alm. 
afgreiðslugeymslu í 
tollvörugeymslu, tollfrjálsa 
forðageymslu o.s.frv. Tilgr. 24 klst. 
frestur allt of langur. Lagt til að 
greinin verði felld niður.

Fresti mótmælt sem allt of löngum.

80. 83. Fjallar um tilkynningar til tollstjóra 
áður en ótollafgreiddar vörur verða 
fluttar milli geymslustaða. Lagt til 
að greinin verði felld niður.

Óskað viðræðna við nefndina um breytingu á 
ákvæði gr., m.a. með vísan til annarra 
greina.

82. 85. Mótmælt ákvæði um að gefa skuli 
út fylgiblað með vörum sem fluttar 
eru ótollafgreiddar milli 
geymslusvæða. Útrýma pappír!

Ekkert

83. 86. Sams konar andmæli - gegn 
notkun eyðublaða.

Óskað eftir að ákvæði verði breytt þannig að 
vörzluábyrgð Ijúki við afh. til 3. aðila, sem 
tollstjóri hefur veitt skriflega heimild til að 
flytja vöruna. Telja einnig að 24 klst. frestur 
til að skila vörum á nýjan geymslustað sé of 
stuttur; ætti að vera 48 klst.

89. 87. Mótmælt ákvæði um vörutalningar. 
Þær eigi ekki rétt á sér nema 
rökstuddur grunur sé um að 
eitthvað hafi farið úrskeiðis.

Ekkert

85. 88. Ekkert Óskað breytinga á ákvæði um "sýnilega" 
vöntun og skilyrði til niðurfellingar aðfl.gj.

87. 90. Ekkert Lagt til að 2. mgr. verði felld niður, en þar er 
ákvæði um gr. tolls af umframbirgðum. Vilja 
að slíkar vörur verði skráðar og eigandi 
greiði gjöld af þeim eins og öðrum vörum.



91. 95. • Mótmælt ákvæði í 4. tl. 1. mgr. 
um skyldu til að kaupa ábyrgðar- 
tryggingu m. sama hætti og 
kveðið er á um í 51. gr.

• Mótmælt ákvæði í 5. tl. 1. mgr. 
um ábyrgð til ríkissjóðs

• Mótmælt ákvæði í 7. tl. 1. mgr. 
um að láta skuli tollstjóra í té 
fullnægjandi aðstöðu á 
geymslusvæði til tolleftirlits og 
rannsóknar á vörum og þau 
áhöld og tæki sem nauðsynleg 
eru. Lagt til að leggja skuli til 
aðstöðu og þau tæki sem fyrir 
hendi eru og að tollstjóri greiði 
eðlilegt afnotagjald fyrir aðstöðu 
og tæki.

• Telja ákv. 7. tl. 1. mgr. íþyngjandi og 
óásættanleg ákvæði sem gætu leitt til að 
félögin verði að útvega dýr tæki til 
vöruskoðunar.

• Mótmælt ákvæði í 8. tl. 1. mgr. um að 
tollstjórí skuli samþykkja vél- og 
hugbúnað, sem og ákvæði um 
beinlínuaðgang tollstjóra að kerfi.

• Mótmælt ákv. í 10. tl. 1. mgr. um 
hagvæmniútreikning tollvörugeymslu; það 
eigi við um frísvæði.

94. 99. Megininntaki gr. fagnað (um að 
geyma megi tollafgr. og ótollafgr. 
vörur í sama húsnæði) en 
mótmælt ákv. um aðskilnað slíkra 
vara. Gerð tillaga að breyttu 
orðalagi.

Lagt til að geymsluheimld verði ekki 
takmörkuð við tollvörugeymslu og gerð 
tillaga að breyttu orðalagi.

96.
til

100.

101. til 
106.

Mótmælt ákvæðum gr. og lagt til 
að þær verði endurskoðaðar, m.a. 
frá því sjónarmiði að tollfrj. forðag. 
verði ekki takmarkaðar við sölu til 
millilandafara, heldur megi selja á 
önnur tollfrjáls svæði, s.s. 
sendiráð, fríhafnir, varnarlið og erl. 
fiskiskip. Einnig mótmæli ákv. sem 
takmarkar magn sem selja má í 
skip.

Ekkert

128. 135. Mótmælt ákvæði 4. mgr. um 
heimild til fjámáms hjá tollmiðlara.

Ákvæði mótmælt með svipuðum hætti.

129. 136. Ekkert Mótmælt ákv. um að niður falli heimild til að 
greiða geymslugjöld í 1 mánuð.

172. 177. Ekkert Telja að skv. þessari gr. sé um að ræða 
herta ábyrgð tollmiðlara. Vilja að eðlilegra sé 
að nota stórfellt gáleysi (hvorki minnzt á gáleysi 
né stórfellt gáleysi).

178. 183. Ekkert Mótmælt persónulegri refsiábyrgð stjórnenda 
farartækja og afgreiðslumanna 
vörugeymslna.

197. 202. Ekkert Mótmælt heimildum til gjaldtöku



MINNISBLAÐ

LOGOS lögmannsþjónusta og Lex lögmannsstofa hafa borið saman tollareglur í 
Danmörku, Noregi og Evrópusambandinu (ESB) við frumvarp til nýrra tollalaga 
eins og fram kemur í meðfylgjandi minnisblaði dags. 16. september 2004. Helstu 
niðurstöður eru þessar:

1. Tollmiðlarar.

Engin sérákvæði eru í Danmörku og Noregi um skyldur og ábyrgð tollmiðlara.

Reglur ESB, sem hafa bein réttaráhrif í Danmörku, gera ráð fyrir tollmiðlurum og 
að þeir beri ábyrgð á því ef tollskýrslur reynast rangar,

Ekki er mælt fyrir um skyldu tollmiðlara til að hafa starfsábyrgðartryggingu.

Refsiákvæði dönsku laganna eru takmörkuð við ásetning eða stórfellt gáleysi. 
Orðalag ákvæðis í norskum reglum um ranga upplýsingagjöf má túlka þannig að 
gáleysi myndi ekki nægja til refsiábyrgðar. Engin ákvæði eru í reglum ESB um 
þetta.

Almennt er gert ráð fyrir að tollmiðlari beri ábyrgð á tollskuld.

2. Tollvörugeymslur.

Hvorki danskar, norskar eða ESB tollareglur mæla fyrir um ábyrgðartryggingar 
tollvörugeymslna.

Almennt er gert ráð fyrir að geymsluaðilar, sem fá leyfi til að reka 
tollvörugeymslur, setji tryggingu fyrir þeim fjárhæðum sem þeir kunna að þurfa 
að ábyrgjast.

Almennt er gert ráð fyrir að geymsluaðilar veiti nauðsynlega aðstoð við tolleftirlit. 
Hins vegar er ekki gert ráð fyrir því að þeir útvegi tæki eða áhöld til slíks eftirlits 
eins og gert er ráð fyrir í frumvarpinu.

Samkvæmt reglum ESB er heimilt í sérstökum tilfellum að geyma tollafgreiddar 
og ótollafgreiddar vörur á sama stað.

Rýmri reglur eru í Danmörku um starfsemi tollfrjálsra forðageymslna.

Almennt er ekki mælt fyrir um lágmarkfrest til þess að tilkynna um flutning vöru 
úr fíiri 1 tollvörugeymslu. Misjafnar reglur gilda um tilkynningarskyldu þeggr 
vörur eru fluttar á milli tollvörugeymslna.

Danskar reglur hafa ekki að geyma ákvæði um endurákvörðun flutningsgjalda. í 
norsku og ESB reglunum er miðað við að tollyfirvöld geti sett slíka kröfu fram í 3 
ár eftir að tollurinn hefur verið ákveðinn. Danskar reglur gera ráð fyrir að gögn 
skuli geymd í 5 ár og ESB reglur í 3 ár.

Almennt er gert ráð fyrir að tollyfirvöld gefi bindandi álit um tollflokkun ef beiðni 
um slíkt tengist inn- eða útflutningi.

Reykjavík, 24. september 2004



MINNISBLAÐ

Frá: Logos lögmannsþjónustu sf. og Lex lögmannsstofu ehf.

Til: Samtaka íslenskra kaupskipaútgerða og Samtaka verslunar og
þjónustu.

Dags: 16. september 2004.

Efni: Efnisatriði frumvarps til nýrra tollalaga -  Samanburður við reglur í 
Evrópusambandinu, Danmörku og Noregi.

Logos lögmannsþjónustu sf. og Lex lögmannsstofu ehf. hefur verið falið að taka 
saman yfirlit yfir ákvæði erlendra tollalaga að því er varðar tiltekin atriði í 
frumvarpi til nýrra tollalaga. Talið var nauðsynlegt að gera samanburð við 
nágrannlönd okkar Danmörk og Noreg, auk þess sem tollareglur 
Evrópusambandsins voru skoðaðar.

Skoðun okkar takmarkaðist við eftirfarandi réttarheimildir:

i) Dönsku tollalögin sem sett voru árið 1994 en þeim hefur verið breytt 
þvívegis, nú síðast á þessu ári. Nýjasta útgáfa þeirra er nr. 765 frá 5. júlí s.l. 
Jafnframt voru skoðuð ákvæði reglugerð um tollameðferð nr. 1007/2003.

ii) Norsku tollalögin sem sett voru árið 1966 (LOV 1966-06-10 nr. 5: Lov om 
toll). Þeim var síðast breytt í ár. Jafnframt voru skoðaðar reglugerðir settar með 
stoð í lögunum, einkum tollreglugerð frá 1967 (FOR 1967-12-15 nr. 8962: 
Forskrift til tolloven) og reglugerð um bindandi álit tollyfirvalda um flokkun vara 
(FOR 2004-04-27 nr. 668: Forskrift om Tollvesenets adgang til a gi bindende 
forhándsuttalelser om klassifisering av varer i henhold til gjeldende tolltariff).

m) Reglugerð Evrópusambandsins nr. 2913/92, sem er almenn tollreglugerð
fyrir ESB svæðið, Samkvæmt 2. gr. skal beita ákvæðum hennar með 
samræmdum hætti á öllu ESB svæðinu. Hefur hún bein réttaráhrif í Danmörku að 
Færeyjum og Grænlandi undanskildu. Reglugerðin er ekki tekin upp í EES 
samninginn, enda kveður hann ekki á um skuldbindingu til að hafa sameiginlega 
tollaframkvæmd. Reglugerðin gildir því ekki á íslandi. Einnig voru skoðaðir kaflar 
úr reglugerð nr, 2454/93, sem mælir fyrir um nánari framkvæmd almennu 
tollreglugerðarinnar

Þá tatenarkaðist könnun okkar við eftirfarandi atriði:

I. Ýmis ákvæði um tollmiðlara

Ábyrgð tollmiðlara á upplýsingum í tollskýrslum, sbr. 34. gr. 
Starfsábyrgðartryggingar tollmiðlara, sbr. 6. tl. 51. gr.
Refsiábyrgð tollmiðlara, sbr, 2. mgr, 177.
Ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda og fjárnám hjá tollmiðlurum, sbr. 135. og
136. gr.

II. Ýmis ákvæði um geymslusvæði

Ábyrgðartryggingar tollvörugeymslna, sbr. 4. tl. 95. gr.
Ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda, framlagning trygginga og fjárnám, sbr. 81. 
gr. og 5. tl. 95. gr.
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Aðstoð eigenda eða umráðamanna fara í millilandaferðum og tollvörugeymslna 
við tolleftirlit, 70. og 7. tl. 95. gr.
Refsiábyrgð starfsmanna tollvörugeymslna, sbr. 183. gr.
Sameiginleg geymsla tollafgreiddra og ótollafgreiddra vara, sbr. 99. gr.
Starfsemi tollfrjálsra forðageymslna, sbr. 101. til 106. gr.
Tilkynningar og frestir til flutnings vöru, sbr. 82. og 83. gr.

III. Annað

Endurákvörðun aðflutningsgjalda, sbr. 119. gr.
Leiðbeiningarskylda tollstjóra, sbr. 22. gr.
Geymsla gagna, sbr. 30. gr.

Okkur þykir rétt að gera þann fyrirvara við eftirfarandi umfjöllun að allar þýðingar 
á erlendum réttarheimildum eru unnar án aðstoðar löggiltra skjalaþýðenda. Ber 
að virða þær í því Ijósi. Jafnframt er vert að hafa í huga að hugtök og 
framkvæmd í tollareglum ólíkra landa fer ekki alltaf saman.

I. Tollmiðlarar

Ábyrgð tollmiðlara á upplýsingum í tollskýrslum

"34. gr.
Ábyrgð tollmiðlara.

Tollmiðlari, sem hefur sent aðflutningsskýrslu til tollstjóra fyrir hönd 
innflytjanda, ber ábyrgð á röngum eða ófuilnægjandi upplýsingum hafi 
hann vitað eða mátt vita að upplýsingar innflytjanda væru rangar eða 
ófullnægjandi.

Tollmiðlara er skylt að fá í hendur öll viðeigandi fylgigögn skv. 29. gr. 
áður en hann sendir tollstjóra rammaskeyti vegna SMT-tollafgreiðslu 
fyrir hönd innflytjanda.

Tollmiðlara ber skylda til þess að leggja sjálfstætt mat á hvort þau 
fylgigögn sem umbjóðandi hans leggur fram til grundvallar aðflutnings- 
eða útflutningsskýrslu fullnægi ákvæðum laga þessara og 
stjórnvaldsfyrirmæla. Telji hann svo ekki vera skal hann kalla eftir þeim 
gögnum sem á vantar eða nýjum gögnum í stað þeirra sem kunna að 
vera ófullnægjandi. Hann skal því aðeins senda aðflutningsskýrslu af 
stað til tollstjóra með rammaskeyti í þeim tilvikum þegar fylgigögn, sem 
liggja til grundvallar aðflutningsskýrslu, uppfylla skilyrði laga þessara 
með ótvíræðum hætti."

A. &anmörk

Lögin leggja megináherslu á vörumóttakanda (d. varemodtagere) hvað varðar 
tollmeðferð, en hann er skilgreindur sem aðiii sem flytur inn vörur í efnhagslegum 
tilgangi. í lögunum er hvorki minnst á tollmiðlara né aðila sem kemur fram fyrir 
hönd vörumóttakanda. Virðist í raun ekki vera gert ráð fyrir slíkri þjónustu í 
lögunum.1 Eðli málsins samkvæmt er því ekki mælt sérstaklega fyrir um ábyrgð 
tollmiðlara á útfyllingu tollskýrslna.

1 í reglugerð um tollameðferð nr. 1007/2003 er hins vegar nokkrum sinnum vísað 
til aðila sem kemur fram fyrir hönd vörumóttakanda, vörusendanda eða 
forðageymslu.
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B. Noregur

í norsku tollalögunum (Lov om toll - 1966-06-10-5), með síðari breytingum, er 
ekki að finna sérákvæði um tollmiðlara eins og gert er ráð fyrir að verði í XI. kafla 
nýrra toilalaga. Hins vegar er á nokkrum stöðum í norsku tollalögunum að finna 
ákvæði sem kveða á um réttindi og skyldur innflytjanda „oq þess sem kemur 
fram fvrir hans hönd", eins og það er orðað.

í norsku lögunum er ekki að finna ákvæði um að sá sem kemur fram fyrir hönd 
innflytjanda skuli ábyrgjast að þær upplýsingar sem fram koma í 
aðflutningsskýrslu séu réttar.

Hér verður þó að hafa í huga að í norsku lögunum er röng upplýsingagjöf til 
tollyfirvalda, þ.á m. frá tollmiðiurum, gerð refsiverð, sbr. 64. gr. þeirra laga, en 
hugsanlegt er þó að áskiiið sé að það brot sé framið af ásetningi. Nánar verður 
vikið að síðar í þessu minnisblaði.

C. Evrópusambandið

í 5. gr. kemur fram að aðilar megi velja sér fulltrúa sem kemur, beint eða óbeint, 
fram fyrir hans hönd gagnvart tollyfirvöldum. Aðildarríki megi takmarka þennan 
rétt við tollmiðlara (e. customs agent) sem staðsettur er í því aðildarríki. Ekki er 
frekar fjallað sérstaklega um slíka tollmiðiara en hins vegar ná þó nokkur ákvæði 
til starfsemi sem tollmiðlari getur haft með höndum. Ekki er að finna ákvæði sem 
mælir fyrir um skyldu þeirra til að hafa starfsábyrgðartryggingu,

"Section 1 
Right of representation

Article 5
1. Under the conditions set out in Article 64 (2) and subject to the 
provisions adopted within the framework of Article 243 (2) (b), any 
person may appoint a representative in his dealings with the customs 
authorities to perform the acts and formalities laid down by customs 
rules.
2. Such representation may be:
— direct, in which case the representative shall act in the name of and 
on behalf of another person, or
— indirect, in which case the representative shall act in his own name 
but on behalf of another person.
A Member State may restrict the right to make customs declarations:
—  b y  d ir e c t  r e p r e s e n t a t io n ,  o r
— by indirect representation,
so that the representative must be a customs agent carrying on his 
busiriess in that country's territory.
3. Save in the cases referred to in Article 64 (2) (b) and (3), a 
representative must be established within the Community.
4. A representative must state that he is acting on behalf of the person 
represented, specify whether the representation is direct or indirect and 
be empowered to act as a representative. A person who fails to state 
that he is acting in the name of or on behalf of another person or who 
states that he is acting in the name of or on behalf of another person 
without being empowered to do so shall be deemed to be acting in 
hisown name and on his own behalf.
5. The customs authorities may require any person stating that he is 
acting in the name of or on behalf of another person to produce 
evidence of his powers to act as a representative."
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Samkvæmt 64. gr. reglugerðarinnar og í samræmi við 5. gr., sem fjallar um 
tollmiðlara, getur hver sá sem hefur vörur undir hendi og allar þær upplýsingar 
sem þörf er á vegna tollameðferðar, gert tollskýrslu. Hins vegar verður aðili 
sjálfur eða sá sem kemur fram fyrir hans hönd að gefa tollskýrslu sjálfur þegar 
samþykki hennar felur í sér sérstakar skyldur fyrír þann aðila.

"Article 64
1. Subject to Article 5, a customs declaration may be made by any 
person who is able to present the goods in question or to have them 
presented to the competent customs authority, together with all the 
documents which are required to be produced for the application of 
the rules governing the customs procedure in respect of which the 
goods were declared.
2. However,

(a) where acceptance of a customs declaration imposes particular obligations 
on a specific person, the declaration must be made by that 

person or on his behalf;...."

í 3. mgr. 201. gr. reglugerðarinnar kemur fram að ef upplýsingar í tollskýrslu 
leiða til rangrar álagningar tolla, þá skuli sá aðili sem gaf þær upplýsingar sem 
nauðsynlegar voru til að gera tollskýrsluna og hann vissi eða mátti vita að þær 
upplýsingar væru rangar, einnig teljast tollskuldari í samræmi við lög einstakra 
aðildarríkja.

"CHAPTER2 
INCURRENCE OF A CUSTOMS DEBT

Article 201
Where a customs declaration in respect of one of the procedures 
referred to in paragraph 1 isdrawn up on the basisof information which 
leadsto all or part of the dutieslegally owed not being collected, the 
persons who provided the information required to draw up the 
declaration and who knew, or who ought reasonably to have known that 
such information was false, may also be considered debtors in 
accordance with the national provisions in force."

í því sambandi er einnig rétt að vekja athygli á öðrum ákvæðum þessa kafla, þ.e. 
202. til 205. gr., en í þeim er mælt fyrir um hvernig tollskuld (e. Customs debt) 
myndast þegar vörum er smyglað, þær hverfa, eru nýttar eða ekki eru uppfylltar 
ýmsar skyldur í tengslum við tollafgreiðslu Jafnframt er mælt fyrir um hver ber 
ábyrgð á greiðslu hennar m.v. ólík atvik. Hér má taka sem dæmi 205. gr. en skv. 
henni myndast tollskuld við notkun eða neyslu tollvara. Skuldari er sá sem notaði 
vöruna og aðrir sem máttu vita að verið væri að neyta vörunnar, sbr. 3. mgr. 
Séu þessir oðilar ókunnir verður sá sem síðast hafði vörurnar undir höndum 
tollskuldari.

"Article 205
1. A customs debt on importation shall be incurred through:
— the consumption or use, in a free zone or a free warehouse, of goods 
liable to import duties, under conditions other than those laid down by 
the legislation in force. Where goods disappear and where their 
disappearance cannot be explained to the satisfaction of the customs 
authorities, those authorities may regard the goods as having been 
consumed or used in the free zone or the free warehouse.
2. The debt shall be incurred at the moment when the goods are 
consumed or are first used under conditions other than those laid down 
by the legislation in force.
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3. The debtor shall be the person who consumed or used the goods and 
any persons who participated in such consumption or use and who were 
aware or should reasonably have been aware that the goods were being 
consumed or used under conditions other than those laid down by the 
legislation in force.
Where customs authorities regard goods which have disappeared as 
having been consumed or used in the free zone or the free warehouse 
and it is not possible to apply the preceding paragraph, the person liable 
for payment of the customs debt shall be the last person known to these 
authorities to have been in possession of the goods."

Starfsábyrgðartryggingar tollmiðlara

"51. gr.
Skilyrði fyrir veitingu starfsleyfis.

6. Tollmiðlara er skylt að hafa í gildi ábyrgðartryggingu vegna 
fjárhagstjóns sem leitt getur af gáleysi í störfum hans eða starfsmanna 
hans. Slíka tryggingu má setja með því að kaupa vátryggingu hjá 
vátryggingafélagi sem hefur starfsleyfi hér á landi eða setja aðra 
tryggingu jafngilda að mati ráðherra. IMánari ákvæði um fjárhæð 
tryggingar og lágmarksskilmála að öðru leyti skulu sett í reglugerð."

A. Danmörk

Þar sem hugtakið tollmiðlari hefur ekki verið tekið upp í danskar tollareglur er 
eðlilega ekki mælt sérstaklega fyrir um starfsábyrgðartryggingar þeirra.

B. Noregur

Þar sem ekki er að finna sérákvæði um tollmiðlara í norsku tollalögunum er ekki, 
eðli málsins samkvæmt, kveðið á um það að tollmiðlarar skuli hafa 
starfsábyrgðartryggingu.

C. Evrópusambandið

í reglugerðinni er ekki að finna ákvæði sem mælir fyrir um skyldu tollmiðlara til 
að hafa starfsábyrgðartryggingu.

Refsiábyrgð tollmiðlara

"177. gr .
(...)

Hver sem veitir rangar eða villandi upplýsingar um tegund, magn eða 
verðmæti vöru eða vanrækir að leggja fram tilskilin gögn til 
tollmeðferðar samkvæmt lögum þessum skal sæta sektum sem að 
lágmarki nema tvöföldum en að hámarki tíföldum tolli af því tollverðí 
sem dregið var undan álagningu aðflutningsgjalda. Álag á toll skv. 89. 
gr. dregst frá sektarfjárhæð.
Tollmiðlari sem aðstoðar við ranga eða villandi skýrslugjöf eða veitir 
rangar eða villandi upplýsingar við tollskýrslugerð vegna inn- eða 
útflutnings, beiðnir um tollafgreiðslu vöru eða við greiðslu 
aðflutningsgjalda skal sæta refsingu skv. 1. mgr."

Samkvæmt 2. mgr. 174. gr. laganna varða brot gegn refsiákvæðum laganna 
refsingu séu þau framin af ásetningi eða aálevsi. nema annað sé tekið fram.
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Samkvæmt þessu virðst vera unnt að dæma menn til refsingar fyrir brot gegn 2. 
mgr. 177. gr. þó að brotið hafi verið framið af gáleysi. í gildandi tolialögum nr. 
55/1987 er áskilið að brot gegn sambærilegu efnisákvæði þurfi að vera framið af 
ásetningi eða stórkostleau aálevsi til að teljast refsinæm háttsemi, sbr. 1. mgr. 
126. gr. þeirra laga. Brot gegn ákvæðinu varðar því ekki refsingu sé það framið 
af einföldu aálevsi.

A. Danmörk

Þar sem hugtakið tollmiðlari hefur ekki verið tekið upp í danskar tollareglur er 
eðlilega ekki mælt sérstaklega fyrir um refsiábyrgð þeirra né þeir skyldaðir til að 
kanna upplýsingar frá vörueigenda. Refsiákvæði laganna í 7. kafla geta hins 
vegar átt við um hvern þann sem fremur brot, t.d. þann sem veitir rangar 
upplýsingar. Refsiábyrgð samkvæmt dönsku tollalögunum er takmörkuð við 
ásetning eða stórfellt gáleysi (d. forsætligt eller groft uagtsomt).

B. Noregur

Norsku ákvæðin sem hér skipta máli eru:

§ 60. De overtredelser som er nevnt i dette kapittel, er straffbare ogsa 
nár de er begátt av uaktsomhet.

§ 64. stk. 2. Pa samme máte straffes den som gir uriktige erklæringer, 
uriktige opplysninger eller iegger fram uriktige legitimasjonsdokumenter 
eller pá andre máter s0ker á villede tolivesenet.

í norsku tollalögunum er kveðið á um það í 60. gr. að brot gegn refsiákvæðum 
laganna séu refsiverið hvort sem þau eru framin af ásetningi eða qálevsi. í 2. 
mgr. 64. gr. er að finna ákvæði sem gerir m.a. ranga yfirlýsinga- og 
upplýsingagjöf refsiverða. Ekki er þar sérstaklega minnst á tollmiðlara en telja 
verður að röng yfirlýsinga- og upplýsingagjöf þeirra félli undir ákvæðið.

í ákvæðinu er m.a. talað um þann sem revnir að villa um fyrir tollayfirvöldum 
(„soker á villede"). Hann geri það vísvitandi. Af því má ráða að hugsanlegt er, 
vegna þessa orðalags ákvæðisins, að skilyrði þess að brot gegn ákvæðinu sé 
refsivert sé að háttsemin sé framin af ásetningi. Er hér m.a. höfð í huga 
meginregla refsiréttarins um skýrleika refsiheimilda, sem felur m.a. í sér að sé 
vafi uppi um hvernig beri að skýra refsiákvæði skuli það skýrt sakborningi í hag. 
Ekki er unnt að fullyrða um hvort norskir dómstólar myndu telja að brot gegn 
ofangreindu ákvæði, framið af gáleysi, væri refsivert. Það fellur utan ramma 
þessarar athugunar að kanna norska dómaframkvæmd um þetta atriði, sé henni 
á annað borð til að dreifa, enda yrði sú rannsókn að líkindum afar tímafrek.

C. Evrópusambandið

í reglugerðinni er ekki að finna sérstök ákvæði um refsingar.

Ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda og fjárnám hjá tollmiðlurum

"134. gr.
Ábyrgð á greiðsiu aðflutningsgjalda.

Ábyrgð á greiðsiu aðflutningsgjalda hvíiir á innfiytjanda vöru. 
Nú kemur toilmiðlari fram gagnvart tollyfirvöldum fyrir hönd innflytjanda 
vegna tollmeðferðar vöru og ber hann þá ásamt innflytjanda óskipta
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ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda. Ábyrgð tollmiðlara fellur brott hafi 
aðflutningsgjöld verið skuldfærð á innflytjanda, enda hafi tollmiðlari haft 
heimild innflytjanda til þess, nema tollmiðlari hafi vitað eða mátt vita að 
upplýsingar í aðflutningsskjölum væru rangar eða ófullnægjandi, sbr.
34. gr.

135. gr.
Fullnusta aðflutningsgjalda.

Aðflutningsgjöld, ásamt dráttarvöxtum og kostnaði, eru tryggð með 
lögveði í innfluttri vöru. Lögveðsréttur er óháður grandleysi eigenda og 
helst þrátt fyrir eigendaskipti.

Tollstjóri getur krafist nauðungarsölu á uppboði á ótollafgreiddri vöru 
án undangengis dóms, sáttar eða fjárnáms, sbr. 136. gr., til lúkningar á 
gjaldföllnum aðflutningsgjöldum, dráttarvöxtum, sektum og kostnaði. 
Tollstjóri getur jafnframt boðið vöru til sölu á almennum markaði.

Telji tollstjóri ekki ástæðu til að selja vöru nauðungarsölu vegna 
ástands hennar skal honum heimilt að láta eyðileggja hana á kostnað 
innflytjanda.

Verði vara ekki seld nauðungarsölu má gera fjárnám til tryggingar 
greiðslu aðflutningsgjalda, dráttarvaxta, sekta og kostnaðar hjá 
innflytjanda eða tollmiðlara án undangengins dóms eða sáttar."

A. Danmörk

Þar sem hugtakið tollmiðlari hefur ekki verið tekið upp í danskar tollareglur er 
eðlilega ekki mælt sérstaklega fyrir um ofangreind atriði.

Ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda er skipað með þeim hætti í Danmörku að 
samkvæmt 23. gr. dönsku reglugerðarinnar ber farmflytjandi ábyrgð á greiðslu 
opinberra gjalda af vöru þar tollyfirvöldum er tilkynnt um komu hennar til 
landsins. Eftir það ber móttakandi vörunnar ábyrgð á greiðslu opinberra gjalda. í 
ákveðnum undantekningartilfellum ber sá sem stjórnar afgreiðslu vörusendinga 
(d.ekspedit0ren) ábyrgð á greiðslu opinberra gjalda, eins og þegar 
vörumóttakandi er óþekktur eða varan á að berast einstaklingum sem ekki 
stunda innflutning.

"§ 23. Transportoren, dvs. den der befordrer varer til et sted i det 
danske toldomráde, eller dennes repræsentant hæfter for told og 
afgifter pá varerne, indtil disse er angivet.
Stk. 2. Varemodtageren hæfter for told og afgifter pá varer, som er 
angivet.
Stk. 3. Varemodtageren hæfter for told og afgifter pá varer oplagt pá et 
midlertidigt cpíag. Dette gælder ogsá selvom varerne er oplagt pá et 
andet midlertídigt oplag end varemodtagerens.
Stk. 4. Ekspedit0ren hæfter for told og afgifter pá varer, som 
ekspeditoren har angivet til oplæggelse pá sit midlertidige oplag, i 
f0lgende tilfælde:
1) Nár ekspedit0ren ikke er bekendt med varemodtagerens navn og 
adresse (»til ordre«-sendinger), jf. § 20, stk. 1.
2) Nár varemodtagerens registreringsnummer (C V R -/S E -n u m m e r)  jkke 
er angivet.
3) Nár varerne er bestemt til private modtagere eller virksomheder, 
der ikke er import0rregistreret.
4) Nar varerne er bestemt til varemodtagere, der efter toldlovens 
§ 33, stk. 2 og 3, ikke har adgang til kredit med told og afgifter.

7



5) Nar varemodtageren er hjemmeh0rende uden for det danske 
toldomrade.
6) Nar den angivne varemodtager nægter at have beordret varerne 
indf0rt.
7) Nar den angivne varemodtager ikke har tilladelse til oplæggelse pa 
midlertidigt oplag.
Stk. 5. Den i stk. 2 - 4  omhandlede hæftelse oph0rer, nar varerne er 
genudf0rt eller under proceduren for forsendelse.
Stk. 6. Ved genudf^rsel/forsendelse af varer oplagt pá midlertidigt oplag 
páhviler det den, der efter stk. 2 - 4 hæfter for told og afgifter, at 
godtg0re varernes udf0rsel eller forsendelse over for de statslige told- 
og skattemyndigheder."

Hvorki í tollalögunum né reglugerðinni er hins vegar að finna ákvæði um að 
opinberir aðilar geti krafist fjárnáms (d. udlæg) hjá viðkomandi aðílum án 
undangengins dóms eða sáttar.

B. Noregur

Ákvæðið sem hér virðist geta átt við er:

” § 58. Nar det ved innf0rselen av en vare er betalt for lite eller ikke er 
beregnet toll, kan vareeieren eller den som har opptrádt pá hans 
veane oq som fremdeles har varen i sin besittelse. pálegges á betale 
det manglende bel0p."

í 58. gr. norsku laganna er kveðið á um að ef í Ijós kemur að greiddur hefur verið 
of lágur tollur eða enginn tollur af vöru, geti tollayfirvöld gert vörueiganda, eða 
þeim sem kemur fram fvrir hans hönd og hefur vörurnar framveais í sinni vörslu, 
eins og það er orðað í ákvæðinu, að greiða þá fjárhæð sem upp á vantar að 
réttur tollur hafi verið greiddur.

í norsku lögunum er hins vegar ekki að finna pósitíft ákvæði líkt og í hinum 
íslensku um óskipta ábyrgð innflytjanda og þess sem kemur fram fyrir hans hönd 
á greiðslu aðflutningsgjalda, sbr. 134. gr. frumvarps til nýrra tollalaga.

Vakin skal athygli á því að ábyrgð þess sem fram kemur fyrir hönd innflytjanda í 
Noregi á vangoldnum tolli nær aðeins til þess sem hefur vörurnar „framvegis" í 
sinni vörslu. Er ekki að fullu Ijóst hvað er átt við með þeim áskilnaði í norsku 
lögunum, einkum um það hversu lengi umrædd varsla þarf að standa yfir.

í norsku lögunum er ekki að finna sérákvæði um fjárnám hjá þeim sem kemur 
fram fyrir hönd innflvtianda. Fer það því eftir almennum reglum.

C. Evrópusambandið

í 3. mgr. 201. gr. reglugerðarinnar segir að skýrslugjafi sé tollskuldari. Þegar um 
óbeint umboð er að ræða, þ.e. þegar miðlari kemur fram í eigin nafni fyrir hönd 
vörueigenda, skal sá aðili sem skýrslan er gefin fyrir jafnframt vera skuldari.

"3. The debtor shall be the declarant. In the event of indirect 
representation, the person on whose behalf the customs declaration is 
made shall also be a debtor."

í 5. gr. segir í beinu umboði felist að umboðsmaðurinn komi fram í nafni og fyrir 
hönd annars aðila og óbeinu umboði felist að umboðsmaðurinn komi fram í eigin 
nafni en fyrir hönd annars aðila.
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"5. gr.
— direct, in which case the representative shall act in the name of and 
on behalf of another person, or
— indirect, in which case the representative shall act in his own name 
but on behalf of another person."

Skýrslugjafi er skilgreindur sem sá sem gefur skýrslu í eigin nafni eða sá aðili 
sem skýrsla er gefin fyrir

"(18) 'Declarant' means the person making the customs declaration in 
his own name or the person in whose name a customs declaration is 
made."

Samkvæmt því ber vörueigandi alltaf ábyrgð á tollskuld en þegar miðlari kemur 
fram í eigin nafni, þ.e. óbeint umboð, ber hann einnig ábyrgð á tollskuldinni.

Samkvæmt 232. gr. geta tollyfirvöld beitt öllum tiltækum ráðum, þ. á m. 
þvingunaraðgerðum, til innheimtu tollskulda.

"Article 232
1. Where the amount of duty due has not been paid within the 
prescribed period:
(a) the customs authorities shall avail themselves of all options open to 
them under the legislation in force, including enforcement, to secure 
payment of that amount,"

II. Tollvörugeymslur 

Ábyrgðartryggingar tollvörugeymslna

"95. gr.
Skilyrði starfsleyfis.

4. Leyfishafa er skylt að hafa í gildi ábyrgðartryggingu vegna 
fjárhagstjóns sem leitt getur af gáleysi í störfum hans eða starfsmanna 
hans. Slíka tryggingu má setja með því að kaupa vátryggingu hjá 
vátryggingafélagi sem hefur starfsleyfi hér á landi eða setja aðra 
tryggingu jafngilda að mati ráðherra. Nánari ákvæði um fjárhæð 
tryggingar og lágmarksskilmála að öðru leyti skulu sett í reglugerð."

Hvorki danskar, norskar eða ESB tollareglur mæla fyrir um ábyrgðartryggingar 
tollvörugeymslna. Sjá nánar umfjöllun um tollmiðlara.

Ábyrgð farmflytjenda og tollvörugeymslna á greiðslu aðflutningsgjalda, 
framlagning trygginga og fjárnám

"81. gr.
Ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda.

Farmflytjendur, leyfishafar geymslusvæða skv. 73. gr. og eftir 
atvikum umboðsmenn erlendra aðila, sem flytja vörur hingað til lands, 
ábyrgjast greiðslu á aðflutningsgjöldum af vörum sem þeir hafa afhent 
eða tekið í notkun án þess að gætt hafi verið ákvæða laga þessara.

Um áætlun aðflutningsgjalda í þeim tilvikum sem um ræðir í 1. mgr. 
fer eftir ákvæðum 123. gr.
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Gera má fjámám í eignum þeirra sem bera ábyrgð á greiðslu gjalda 
skv. í . og 2. mgr. fyrir aðflutningsgjöldum, dráttarvöxtum og kostnaði 
án undangengins dóms eða dómsáttar.

95. gr.
Skilyrði starfsleyfis.

5. Leyfishafi skal setja tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda sem 
fyrirtækið kann að verða ábyrgt fyrir vegna starfseminnar. Við ákvörðun 
á fjárhæð tryggingarinnar skal m.a. höfð hliðsjón af umfangi 
starfseminnar og gjöldum af þeim vörum sem ætla má að geymdar 
verði í geymslunni. Nánari ákvæði um fjárhæð tryggingar og 
lágmarksskilmála að öðru leyti skulu sett í reglugerð."

A. Danmörk

Samkvæmt 97. gr. reglugerðarinnar geta tollyfirvöld krafist þess að 
geymsluaðilar setji tryggingu fyrir tollum og aðflutningsgjöldum sem geymdar eru 
í geymslum þeirra.

"§ 97. De statslige told- og skattemyndigheder kan kræve, at der stilles 
sikkerhed for told og importafgifter samt for afgifter af varer, der 
oplægges pá toldoplag og i provianteringsvirksomheder, og for afgifter 
af varer, der oplægges pá frilagre, sáfremt der for de statslige told- og 
skattemyndigheder foreligger oplysninger om forhold af kontrolmæssig 
eller 0konomisk karakter, der indebærer risiko for, at told og afgifter i 
tilfælde af manko ikke vil blive betalt til de statslige told- og 
skattemyndigheder. Sikkerhed kan stilles i form af borsnoterede 
obligationer, bankgaranti, kontante indskud eller i form af anden 
betryggende sikkerhed efter de statslige told- og skattemyndigheders 
bestemmelser. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de 
nærmere regler for sikkerhedens st0rrelse."

Að öðru leyti má vísa til umfjöllunar um tollmiðlara.

B. Noregur

í 3. tölul. 1. mgr. 48. gr. norsku tollalaganna er gert að skilyrði fyrir leyfisveitingu 
tollvörugeymslu að leyfishafi setji nægjanlega tryggingu fyrir þeim fjárhæðum 
sem hann kann að þurfa að ábyrgjast gagnvart tollayfirvöldum („tollagerholderen 
skal stille betryggende sikkerhet for det ansvar han mátte komme i overfor 
tollvesenet")

C. Evrópusambandið -

í reglugerðinni er á ýmsum stöðum mælt fyrir um framlagningu trygginga fyrir 
ýmsum kostnaði og gjöldum. Þannig segir í 51. gr. að tollyfirvöld geti krafist þess 
að geymsluaðili vöru sem er í tímabundinni geymslu setji tryggingu fyrir tollskuld 
sem kann að myndast skv. 203. og 204. gr. Samkvæmt 104. gr. geta tollyfirvöld 
gert rekstraraðila tollvörugeymslu að setja tryggingu í tengslum við ábyrgð hans 
samkvæmt 101. gr.

"Article 101
The warehousekeeper shall be responsible for:
(a) ensuring that while the goods are in the customs warehouse they 
are not removed from customs supervision;
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(b) fulfilling the obligations that arise from the storage of goods covered 
by the customs warehousing procedure; and
(c) complying with the particular conditionss pecified in the 
authorization.

Article 104
Without prejudice to Article 88, the customs authorities may demand 
that the warehousekeeper provide a guarantee in connection with the 
responsibilities specified in Article 101."

Fjallað um tryggingar í fleiri ákvæðum m.a. í 189. og 190. gr. en það er ávallt á 
valdi tollyfirvalda að krefjast trygginga.

Hvað varðar ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda og fjárnám má vísa til 
umfjöllunar um tollmiðlara.

Aðstoð eigenda eða umráðamanna fara í millilandaferðum og 
tollvörugeymslna við tolleftirlit

"70. gr.
Aðstaða til tolleftirlits í flugstöð eða tollhöfn.

Eigendum eða umráðamönnum fara, sem annast reglubundnar ferðir 
milli landa, er skylt að leggja tollstjóra til án endurgjalds nægilegt 
húsrými eða aðra aðstöðu til tolleftirlits með farþegum, áhöfnum og 
vörum, sé þess krafist."

95. gr.
Skilyrði starfsleyfis.

7.tl. Leyfishafa geymslusvæðis er skylt að láta tollgæslunni í té 
fullnægjandi aðstöðu á geymslusvæðinu til tolieftirlits og rannsóknar á 
vörum og enn fremur þau áhöld og tæki sem nauðsynleg eru til slíks 
eftirlits að mati tollstjóra."

A. Danmörk

Dönsk tollalög hafa ekki að geyma sambærileg ákvæði en í þeim er að finna 
eftirfarandi ákvæði :

„§ 20. 2) De statslige told- og skattemyndigheder kan uden udgift for 
myndighederne stille særlige krav til anlæg og indretning af de i § 19 
nævnte steder, hvor varer losses eller lastes, eller hvor passagerer 
landsættes eller tages om brod. De nævnte myndigheder kan herunder 
kræve, at der uden udgift for disse stilles egnede indretninger til 
radighed for fysisk underseígelse af varer, der er losset eller skal lastes, 
og de eventuelle transportmidler, der har medbragt eller skal medbringe 
varer."

Tollyfirvöld geta í þessu tilviki gert sérstakar kröfur til húsnæðis og innréttinga á 
þeim stöðum þar sem vörur eru losaðar. Þá geta þau krafist þess að komið sé 
upp sérstakri aðstöðu og innréttingum fyrir þau án endurgjalds þar sem vörur eru 
losaðar.

Samkvæmt 37. gr. reglugerðarinnar er tollyfirvöldum heimilt við tollafgreiðslu 
eða geymslu hennar í bráðabirgðatollgeymslu að gera á vörunni allar þær 
rannsóknir sem nauðsynlegar eru til að kanna eðli vörunnar. Yfirvöldum er í 
þessu skyni heimilt að taka þær prufur sem nauðsynlegar kunna að reynast án 
þess að þurfa að bæta eiganda þær. Samkvæmt 4. mgr. 37. gr. reglugerðarinnar
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er það ennfremur á ábyrgð og kostnað móttakanda vörunnar að umpakka henni, 
mæla o.s.frv.

Samkvæmt 49. gr. gilda sömu regiur fyrir þá sem hyggjast standa fyrir 
útflutningi vara. Samkvæmt 99. gr. reglugerðarinnar á það sama við vörur sem 
eru fluttar af frísvæði eða tollvörugeymslu með það fyrir augum að flytja þær til 
þriðjulanda eða út úr ESB eða að koma þeim til tollafgreiðslu vegna innflutnings 
þeirra.

"§ 37.
Stk. 4. Det pahviler varemodtageren eller den, der handler pa 
varemodtagerens vegne, at udf r̂e det for unders^gelsen af varerne 
n^dvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmaling m.v.). 
Omkostningerne i forbindelse hermed afholdes af varemodtageren.

§ 49. Det páhviler vareafsenderen eller den, der pá varemodtagerens 
vegne forestár udforslen, at frembyde varerne for den 
udf0rselskontrollerende myndighed samt at foretage det for 
unders^gelsen og identifikation af varerne nodvendige arbejde (ud- og 
indpakning, opvejning, opmáling m.v.). Omkostninger i forbindelse 
hermed afholdes af vareafsenderen.

§ 99.
Stk. 5. Det pahviler provianteringsvirksomheden eller den, der handler 
pá virksomhedens vegne, at foretage det for unders^gelsen n0dvendige 
arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmáling m.v.). 
Omkostningerne i forbindelse hermed afholdes af 
provianteringsvirksomheden."

B. Noregur

í norskri löggjöf á sviði tollamála er ekki að finna ákvæði sem gerir eigendum og 
umráðamönnum fara sem annast reglubundnar ferðir milli ianda skylt að leggja 
tollstjóra til nægilegt húsrými eða aðra aðstöðu til tolleftirlits með farþegum, 
áhöfnum eða vörum.

Þá er það ekki skilyrði fyrir veitingu leyfis til rekstrar tollvörugeymslu í Noregi að 
leyfishafi láti tollgæslu í té fullnægjandi aðstöðu, áhöld og tæki án endurgjalds.
Hins vegar er í 5. tölul. 1. mgr. 48. gr. tollalaganna kveðið á um að leyfishafi
skuli greiða ákveðna þóknun til tollyfirvalda vegna kostnaðar sem á þau fellur við 
tolleftirlit („tollagerholderen skal betale en viss godtgjorelse til tollvesenet for 
utgifter ved tollkontrollen")

C. Evrópusambandið

Samkvæmt 13. grein reglugerðarinnar mega tollyfirvöld framkvæma allar þær 
aðgerðir sem þau telja nauðsynieg til að framfylgja tollaiögum réttilega. í 14. gr. 
kemur jafnframt fram að aðilar séu skyldugir til að veita tollyfirvöldum alla 
nauðsynlega aðstoð að beiðni tollyfirvalda innan þess tíma sem óskað er.

"Article 13
The customs authorities may, in accordance with the conditions laid 
down by the provisions in force, carry out all the controls they deem 
necessary to ensure that customs legislation is correctly applied.
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Article 14
For the purposes of appiying customs legislation, any person directly or 
indirectly involved in the operationsconcerned for the purposes of trade 
in goods shall provide the customs authorities with all the requisite 
documents and information, irrespective of the medium used, and all the 
requisite assistance at their request and by any time limit prescribed."

Ennfremur mælir 69. gr. fyrir um að flutningur vara til rannsóknar og öll 
meðhöndlun í tengslum við slíkar rannsóknir eða sýnataka, skuli vera 
framkvæmdar af eða á ábyrgð skýrslugjafa. Ber hann jafnframt kostnaðinn af 
slíku. Tollyfirvöld greiða hins vegar fyrir rannsóknina sjálfa, sbr. 3. mgr. 69. gr.

Article 69
"1. Transport of the goods to the places where they are to be examined 
and samples are to be taken, and all the handling necessitated by such 
examination or taking of samples, shall be carried out by or under the 
responsibility of the declarant. The costs incurred shall be borne by the 
declarant.
2. The declarant shall be entitled to be present when the goods are 
examined and when samples are taken. Where they deem it 
appropriate, the customs authorities shall require the declarant to be 
present or represented when the goods are examined or samples are 
taken in order to provide them with the assistance necessary to facilitate 
such examination or taking of samples.
3. Provided that samples are taken in accordance with the provisions in 
force, the customs authorities shall not be liable for payment of any 
compensation in respect thereof but shall bear the costs of their analysis 
or examination."

Samkvæmt 2. mgr. 46. gr. geta tollyfirvöld á hverjum tíma krafist þess að vörur 
séu affermdar og teknar úr umbúðum.

"Article 46
2. For the purpose of inspecting goods and the means of transport 
carrying them, the customs authorities may at any time require goods to 
be unloaded and unpacked."

Refsiábyrgð starfsmanna tollvörugeymslna, sbr. 183. gr.

"183. gr.
"Það varðar sektum eða fangelsi allt að tveimur árum ef stjórnandi 
farartækis eða afgreiðslumaður vörugeymslu afhendir ótollafgreidda 
vöru án leyfis tollstjóra eða umboðsmanns hans. Sömu refsingu varðar 
það að veita viðtöku vöru sem er ólöglega afhent."

Sjá umfjöllun um tollmiðlara.

Sameiginleg geymsla tollafgreiddra og ótollafgreiddra vara

A. Danmörk

í 5. kafla dönsku tollalaganna er fjaliað um fríhafnir, tollfrjálsar verslanir og 
forðageymslur, tolivörugeymslur o.fl. í 55. til 57. gr. er sérstaklega fjallað um 
tollvörugeymslur (d. toldoplag) og forðageymslur (d. provianteringslagre).
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í lögunum er ekki sérstakieqa vikið að því hvort geyma má tollafgreiddar og 
ótollafgreiddar vörur saman. í 57. gr. er ráðherra hins vegar veitt heimild til að 
setja nánari reglur um stofnun, tilhögun og hagnýtingu tollvörugeymslna og 
forðageymslna.

§ 57. Skatteministeren kan fastsætte regler om oprettelse, indretning 
og benyttelse af toldoplag og provianteringsvirksomheder, om 
tidspunktet for betaling af afgifter af varer, der fraf0res disse 
virksomheder, om bevillingshaverens hæftelse og sikkerhedsstillelse for 
afgifter af de tilf0rte varer, om tilbagekaldelse og bortfald af sadanne 
bevillinger samt om de statslige told- og skattemyndigheders kontrol 
med varer, der tilf0res og fraf0res toldoplag eller 
provianteringsvirksomheder.

í 8. kafla reglucjerðar um tollameðferð nr. 1007/2003 er fjallað um 
tollvörugeymslur. I 100. gr. hennar er skatta- og tollyfirvöldum veitt heimild til 
að setja nánari reglur um tollvörugeymslur. í ákvæðinu er sérstaklega tilgreint að 
þær reglur geti mælt fyrir um að vörurnar séu geymdar sér í samþykktu 
húsnæði.

"§ ÍOO. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere 
kontrolforanstaltninger vedr0rende frilagre, toldoplag og 
provianteringsvirksomheder og kan bl.a. bestemme, at der skal f0res 
regnskab efter nærmere bestemmelser over de oplagte eller tilf0rte 
varer, og at varerne skal opbevares særskilt i godkendte lokaler."

B. Noregur

Ekki verður með skýrum hætti ráðið af norskri tollalöggjöf hvort heimilt sé að 
geyma tollafgreiddar og ótollafgreiddar vörur undir sama þaki.

C. Evrópusambandið

Samkvæmt 98. gr. má geyma í tollvörugeymslum:
a) Vörur utan ESB svæðisins sem eru ótollafgreiddar.
b) ESB vörur ætlaðar til útflutnings.

í 106. gr. koma hins vegar fram undantekningar frá þessari meginreglu. 
Samkvæmt ákvæðinu má þegar efnahagsleg þörf er fyrir hendi og það hindrar 
ekki tolleftirlit geyma aðrar ESB vörur [ tollvörugeymslu en þær sem b-liður 1. 
mgr. 98. gr. gildir, þ.e. vörur sem ætlaðar eru til útflutnings.

"Article 106
1. Where an economic need exists and customs supervision is not 
adversely affected thereby, the customs authorities may allow:
(a) Community goods other than those referred to in Article 98 (1) (b) 
to be stored on the premises of a customs warehouse;"

Samkvæmt 169. gr. má bæði geyma ESB vörur og vörur utan ESB innan 
frísvæðis eða frívöruhúss.

"Article 169
Both Community and non-Community goods may be placed in a free 
zone or free warehouse.
However, the customs authorities may require that goods which present 
a danger or are likely to spoil other goods or which, for other reasons,
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require speciai facilities be placed in premises specially equipped to 
receive them."

Starfsemi tollfrjálsra forðageymslna

A. Danmörk

Samkvæmt 56. gr. tollalaganna geta tollfrjálsar forðageymslur
(d.provianteringsvirksomheder) m.a. meðhöndlað vörur sem nota á í skipum, 
flugvélum, sendiráðum og af erlendum herflokkum.

"§ 56. 3) De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele 
provianteringsvirksomheder bevilling til fritagelse for punktafgifter af 
varer, for hvilke der kræves godtg0relse af eller fritagelse for 
punktafgifter, eller som tilf0res fra andre provianteringsvirksomheder.
Stk. 2. 2) Provianteringsvirksomheder kan meddeles bevilling for:
1) Varer bestemt til udf r̂sel fra EU's toldomráde.
2) Varer bestemt til proviantering af skibe og fly i EU's toldomráde.
3) Varer bestemt til brug for diplomatiske repræsentationer og 
internationale organisationer i EU's toldomráde.
4) Varer bestemt til brug for udenlandske miiitære styrker, der er pá 
ovelse i EU's toldomráde, samt til danske styrker, der er pá 0velse uden 
for det danske toldomráde."

í 81. gr. reglugerðarinnar kemur fram að tollyfirvöfd meti hve miklar birgðir skip 
þarfnast m.t.t. stærð skips, tímalengd ferðar, fjölda farþega og stærð áhafnar. í
5. til 7. mgr. er sérstaklega mælt fyrir um magn birgða fyrir skip undir 100 
tonnum, skipa sem ferðast til nágrannalanda Danmerkur og fiskiskipa. Ennfremur 
er veitt heimild í 8. gr. til að setja sérstakar reglur um ákveðnar tegundir skipa.

§ 81. Proviantering af skibe kan ske med passende mængder fastsat 
efter de statslige told- og skattemyndigheders sk0n under hensyn til 
beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af 
besætningsmedlemmer og passagerer. Proviantering med told- og 
afgiftsfri spiritus, vin, tobaksvarer og cigaretpapir kan med de i stk. 2-8 
nævnte særlige begrænsninger h0jst ske med f0lgende mængder pr. 
besætningsmedlem eiler passager pr. d0gn efter rejsens ansláede 
varighed: 1/4 liter spiritus eller, hvis ethanolindholdet er over 60 pct. 
vol., 1/8 liter, 1/4 liter vin samt 40 g tobaksvarer og 1 stk. cigaretpapir 
for hvert gram fintskáret tobak.
Stk. 2. For proviantering til bru?].-om bord og til salg til passagerer pá 
passagerfart0jer i trafik mellem havne i Danmark og Norge gælder den 
mellem regeringen i Finland og toldadministrationerne i Danmark, Norge 
og Sverige indgáede overenskomst.
Stk. 3. For proviantering til forbrug om bord samt til salg til passagerer 
om bord pá passagerfartojer, hvis bestemmelsessted er et anl0bssted i 
et tredjeland, og som ikke er omfattet af stk. 2, fastsættes 
provianteringens omfang for hver enkelt rute under hensyn til 
beholdningerne om bord, rejsens varighed og antallet af passagerer.
Stk. 4. For proviantering til forbrug om bord pá skibe, hvis 
bestemmelsessted er et anl0bssted inden for EU's toldomrade, men 
uden for det danske toldomráde, fastsættes provianteringens omfang for 
hver enkelt rute under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens 
varighed og antallet af passagerer, og pá f0lgende vilkár:
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1) Spiritus, tobaksvarer samt chokolade- og sukkervarer ma kun 
sælges til forbrug om bord i skibets restaurant, cafeteria o. lign.
2) Pa rejser, hvis varighed overstiger 4 timer kan der sælges 20 
cigaretter eiier 10 cigarillos eller 5 cigarer eller 25 g rogtobak pr. 
passager, pá rejser, hvis varighed er mellem 2 og 4 timer, kan der 
sælges 10 cigaretter eller 5 cigarillos pr. passager, og pá rejser, hvis 
varighed er under 2 timer, kan der ikke sælges tobaksvarer til forbrug 
om bord.
3) Salg af chokolade og sukkervarer m.v. kan kun finde sted i mindre 
pakninger.
Stk. 5. Skibe pá 100 tons brutto og derunder má, uanset rejsens 
varighed, h0jst provianteres med l 1/2 liter spiritus pr. person eller, hvis 
ethanolindholdet er over 60 pct. vol., 3/4 liter pr. person.
Stk. 6. Skibe, som udelukkende skal anl0be havne i Finland, Norge, 
Sverige, Polen, Letland, Estland og Litauen eller 0sters0havnene i 
Tyskland og Rusland má h0jst provianteres med 3/4 liter spiritus pr. 
besætningsmedlem pr. uge eller, hvis ethanolindholdet er over 60 pct. 
vol., 3/8 liter pr. besætningsmedlem pr. uge.
Stk. 7. Fiskerfart0jer, der afgár pá fiskeri af mindst 5 d0gns varighed 
uden for det danske toldomráde, kan h0jst provianteres med f0 lgende 
mængder told- og afgiftsfri varer pr. person pr. periode af 5 d0gn: 200 
cigaretter eller tiisvarende kvantum andre tobaksvarer, 3/4 kg kaffe, 1/4 
kg chokolade og 15 liter mineralvand samt andre punktafgiftsfrie 
f0devarer i passende mængder efter de statslige told- og 
skattemyndigheders sk0n. Udenlandske samt gr0nlandske og fær^ske 
fiskerfart0jer, som afgár pá fiskeri i fjerne farvande (under Gr0nland og 
New Foundland m.v.), kan dog provianteres i det danske toldomráde 
efter reglerne i stk. 1.
Stk. 8. For proviantering af f0lgende fart0jer kan fastsættes særlige 
bestemmelser: Danske orlogsfartojer og fart0jer tilh0rende
farvandsvæsenet, lodsvæsenet, redningsvæsenet, Ministeriet for 
F0devarer, Landbrug og Fiskeri og Kort- og Matrikelstyrelsen samt 
stenfiskerfartojer, sandpumpere, slæbebáde, bjergningsfart0jer og 
kabeiskibe."

í 83. gr. er mælt fyrir um samskonar mat tollyfirvalda fyrir flugvélar. Þá má ekki 
selja tollfrjálsar vörur til flugvéla undir ákveðinni stærð eða fljúga með 10 
farþega eða færri. Samkvæmt 84. gr. geta tollyfirvöld mælt fyrir um nánari reglur 
vegna tollfrjálsra vara í flugvélum og skipum m.a. að þær skuli geyma í 
sérstökum læstum geymslum.

"§ 83. Proviantering af fly kan ske med passende mængder fastsat efter 
de statslige told- og skattemyrsdigheders sk0n under hensyn til 
beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af 
besætningsmedlemmer og passagerer.

§ 84. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere 
vilkár for proviantering af skibe og fly og kan herunder bl.a. bestemme, 
at told- og afgiftsfri proviant skal opbevares i særlige rum eller under 
særligt lukke, at salg af told- og afgiftsfri varer til passagerer skal ske 
fra dertil indrettede butikker, at der pá nærmere angiven máde skal 
f0res lagerregnskab over told- og afgiftsfri varer, og at der skal f0res 
kontrol med passagerernes k0b af told- og afgiftsfri varer.
Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte eller 
tilbagekalde provianteringstilladelser, sáfremt ejeren eiier foreren af et
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skib eller et fly eller personer beskæftiget i et skib eller et fly har 
tilsidesat eller tilsidesætter provianteringsvilkarene."

Ekki er mælt sérstaklega fyrir um magn þeirrar vöru sem flytja má til sendiráða 
eða til herstöðva.

B. Noregur

í Noregi er í gildi reglugerðir sem hafa að geyma takmarkanir á því að hversu 
miklu marki heimilt sé að selja eða flytja vörur sem birgðaforða í för sem eru í 
utanlandsferðum, ferjur, skip og flugvélar. Sérreglugerð gildir um hverja tegund 
fars. Er áskilið að vörurnar séu einungis til neyslu eða sölu í þeim förum, líkt og 
ætlunin er að gildi samkvæmt 105. gr. frumvarps til tollalaga. í reglugerðunum 
er að finna ákvæði um hvað telst hæfilegur forði í þessum efnum. Við það virðist 
miðað í reglugerðunum að þessar vörur megi geyma í öllum gerðum tollgeymslna 
sem gert er ráð fyrir í Noregi, þ.e. tolivörugeymslum og tollfrjálsum 
forðageymslum.

Þá er að finna sérreglugerð sem gildir um ferjur sem ferðast milli Noregs annars 
vegar og Svíþjóðar, Danmerkur og Finnlands hins vegar.

C. Evrópusambandið

í reglugerðinni er ekki að finna sérstök ákvæði um tollfrjálsar forðageymslur.

Tilkynningar og frestir til flutnings vöru

í 82. gr. frumvarps til nýrra tollalaga er lagt til að tilkynna þurfi tollstjóra með 24 
klst. fresti um flutning vöru úr fari í tollvörugeymslu. Jafnframt kemur fram í 83. 
gr. frumvarpsins að tilkynna þurfi tollstjóra um flutning vöru á milli geymslna.

82. gr.
Afhending vöru úr fari eða afgreiðslugeymslu.

Áður en vara er flutt úr fari eða afgreiðslugeymslu í tollvörugeymslu, 
tollfrjálsa forðageymslu, tollfrjálsa verslun eða frísvæði, sbr. 2.-5. tölul. 1. 
mgr. 73. gr., skal leyfishafi tilkynna tollstjóra í því tollumdæmi þar sem 
geymslusvæðið er um fyrirhugaðan flutning. Sama gildir þegar vara er 
afhent úr vörslu farmflytjanda í afgreiðslugeymslu tollmiðlara eða annars 
farmflytjanda. Eigi síðar en 24 klukkustundum eftir að tilkynning berst 
með sannanlegum hætti skal tollstjóri lýsa því yfir hvort flutningur sé 
heimill eða hvort varan skuli kyrrsett til frekari skoðunar. 
Ákvæði 1. mgr. gildir ekki um vörur sem fluttar eru í tollfrjálsa 
forðageymslu úr birgðaforða fars. ‘4 .

83. gr,
Flutningur ótollafgreiddrar vöru milli geymslusvæða.

Heimilt er að flytja ótollafgreiddar vörur á milli geymslusvæða skv. 2.-5. 
tölul. 1. mgr. 73. gr. án sérstaks leyfis tollstjóra. Vörsluhafi skal tilkynna 
tollstjóra um flutning vöru áður en flutningur á sér stað. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er óheimilt að flytja vöru úr tollfrjálsri 
forðageymslu eða tollfrjálsri verslun á önnur geymslusvæði fyrir 
ótollafgreiddar vörur nema að fengnu sérstöku leyfi tollstjóra
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A. Danmörk

Samkvæmt 4. mgr. 64. gr. reglugerðarinnar ber skipstjóra að tilkynna fyrirfram 
um m.a. uppskipun vara til tollyfirvalda og má ekki hefja hana fyrr en leyfi hefur 
verið gefið.

"§ 64. Stk. 4. Skibes losning og lastning af varer, landsætning og 
ombordtagning af passagerer samt landsætning af besætnings- 
medlemmer skal forud mundtligt eller pr. telefax anmeldes over for de 
statslige told- og skattemyndigheder og ma ikke pabegyndes, f0r 
tilladelse foreligger."

Samkvæmt 98. gr. reglugerðarinnar er mælt fyrir um að gefa skuli skýrslu um 
flutning ótollagreiddrar vöru á milli tollvörugeymslna en engin lágmarksfrestur er 
tilgreindur. Tollyfirvöldum er hins vegar veitt heimild til að setja nánari reglur.

"§ 98. Ved tilf0rsel af ikke-afgiftsberigtigede varer skal frilagre, 
toldoplag og provianteringsvirksomheder efter de statslige told- og 
skattemyndigheders nærmere bestemmelse afgive en angivelse, jf. dog 
for frilagres vedkommende § 41, stk. 2, nr. 3, og stk. 4. Angivelsen skal 
indeholde de oplysninger, som er n0dvendige for disse myndigheders 
kontrol med det i § 100, stk. 1, omhandlede regnskab."

B. Noregur

Þegar för koma til Noregs frá útlöndum ber þeim sem stjórnar farinu að tilkynna 
tollyfirvöldum um komuna, hvaða vörur séu um borð o.s.frv., sbr. 4. kafla norsku 
tollreglugerðarinnar.

Um skyldur flutningsaðila þegar vörur fara inn í tollvörugeymslu fer eftir gr. 
4.4.1. í norsku tollareglugerðinni. Ákvæðið hljóðar svo:

"4.4.1. Forer av transportmiddel med varer fra utlandet eller den som 
handler pá hans vegne, plikter á registrere varene hos tollagerholder nár 
de skal legges inn pá tollager. I f0lgende tilfeller skal varer 
godsregistreres hos Tollvesenet:

a) Ved forpassing uten forutgáende innlegg pá tollager.
b) Ved innlegg pá Tollvesenets pakkhus."

Samkvæmt þessu ákvæði nægir að tilkynna vöru til þess sem rekur 
tollvörugeymsluna. Sé það einkaaðili þá skal tilkynna honum um vöruna og hann 
skal skrá hana. Sé um að ræða tollvörugeymslu sem tollyfirvöld reka skal 
tilkynna og skrá vöruna hjá þeim. Sé vgra hins vegar ekki lögð inn á 
tollvörugeymslu heldur beint til viðtakanda skal tilkynna tollayfirvöldum um hana. 
Af þessu má ráða að flutningur vöru í tollvörugeymslu í Noregi sé ekki háður því 
að tollyfirvöld lýsi afstöðu sinni til flutningsins, eins og ætlunin er að gildi 
hérlendis.

Þá skal þess getið að í gr. 7.2.3. í norsku reglugerðinni er að finna almennt 
ákvæði sem kveður á um að tollayfirvöld skuli hafa eftirlit með vörum sem fluttar 
eru í tollvörugeymslu (tollager) og skuli hvenær sem er hafa aðgang að 
reikningum og vöruyfirliti tollvörugeymslunnar.

Við skoðun á norsku tollalögunum og reglugerðum settum á grundvelli þeirra 
fannst ekkert ákvæði um tilkynningarskyldu þegar vörur eru fluttar milli
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geymslustaða. Af því má ráða að flutningur ótollafgreiddra vara milli 
toilvörugeymslna sé ekki tilkynningarskyldur.

C. Evrópusambandið

Samkvæmt 46. gr. reglugerðarinnar má aðeins afferma eða umskipa vörum úr 
flutningsfari með leyfi tollyfirvalda. í 47. gr. kemur fram að vörur megi ekki taka 
úr upprunaiegri staðsetningu, eftir affermingu, án leyfis frá tollyfirvöldum.

"Article 46
1. Goods shali be unloaded or transhipped from the means of transport 
carrying them solely with the permission of the customs authorities in 
places designated or approved by those customs authorities. However, 
such permission shall not be required in the event of the imminent 
danger necessitating the immediate unloading of all or part of the goods.
In that case, the customs authorities shall be informed accordingly 
forthwith.

Articie 47
Goods shall not be removed from their original position without the 
permission of the customs authorities."

Samkvæmt 110. gr. þarf samþykki tollyfirvalda áður en taka á vörur úr 
tollvörugeymslu. Tollyfirvöld skulu mæla fyrir um nánari skilyrði þessa. í 111. gr. 
kemur fram að tollyfirvöld megi leyfa flutning vöru á milii tollvörugeymslna.

"Article 110
Where circumstances so warrant, goods placed under the customs 
warehousing procedure may be temporarily removed from the customs 
warehouse. Such removal must be authorized in advance by the 
customs authorities, who shall stipulate the conditions on which it may 
take place.
While they are outside the customs warehouse the goods may undergo 
the forms of handling referred to in Article 109 on the conditions set out 
therein.

Article 111
The customs authorities may allow goods placed under the customs 
warehousing procedure to be transferred from one customs warehouse 
to another."

Ekki er mælt fyrir um sérstaka tímafresti.

Samkvæmt 170. gr. þarf ekki að tilkynna toliyfirvöldum um vörur sem koma á 
frísvæði eða frívöruhús.

"Article 170
1. Without prejudice to Article 168 (4), goods entering a free zone or 
free warehouse need not be presented to the customs authorities, nor 
need a customs declaration be lodged."

Endurákvörðun aðflutningsgjalda

"119. gr.
Endurákvörðun aðflutningsgjalda eftir rafræna tollafgreiðslu.
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Tollstjóri skal endurákvarða innflytjanda aðflutningsgjöld, ef í Ijós 
kemur að þau voru ekki rétt ákvörðuð fyrir tollafgreiðslu, vegna 
sendinga sem innflytjandi hefur fengið tollafgreiddar með rafrænum 
hætti á síðustu sex árum talið frá þeim degi þegar honum berst 
tiikynning um fyrirhugaðan úrskurð um endurákvörðun skv. 1. mgr. 122. 
gr."

A. Danmörk

Við skoðun á dönsku lögunum eða reglugerð byggðri á þeim fannst ekkert ákvæði 
sem varðaði endurákvörðun aðflutningsgjalda.

B. Noreaur

í 58. gr. norsku laganna er ákvæði um endurákvörðun aðflutningsgjalda þar í 
landi. Akvæðið hljóðar svo:

"§ 58. Nar det ved innforselen av en vare er betalt for lite eller ikke er 
beregnet toll, kan vareeieren eller den som har opptradt pá hans vegne og 
som fremdeles har varen i sin besittelse, pálegges a betale det manglende 
beiop. Kravet má fremsettes innen 3 ár etter fortollingen.

Er det ved uaktsomhet eller forsett hos vareeieren eller noen som 
representerer ham gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger, eller er 
varen innf0rt uten at fortolling har funnet sted, er fristen 3 ár fra det 
tidspunkt tollvesenet oppdaget feilen. Kravet má i alle tilfeller fremsettes 
innen 10 ár etter innf0rseistidspunktet."

í 1. mgr. 58. gr. er kveðið á um að ef í Ijós kemur að greiddur hefur verið of 
lágur tollur eða enginn tollur af vöru, geti tollayfirvöld gert vörueiganda, eða 
þeim sem kemur fram fyrir hans hönd og hefur vörurnar framvegis í sinni vörslu, 
að greiða þá fjárhæð sem upp á vantar að réttur tollur hafi verið greiddur. Slíka 
kröfu geta toiiyfirvöld sett fram í 3 ár eftir að tollurinn hefur verið ákveðinn.

í 2. mgr. 58. gr. er kveðið á um að hafi innflytjandi, eða sá sem kemur fram fyrir 
hans hönd, af ásetningi eða gáleysi gefið rangar eða ófullnægjandi upplýsingar til 
tollyfirvalda, eða ef láðst hefur að leggja toll á vöru, byrji 3 ára fresturinn að líða 
þegar tollyfirvöld uppgötva mistökin. Hámarksfrestur er þó 10 ár, þannig að eftir 
að 10 ár eru liðinn frá því að tollur var lagður á geta tollyfirvöld ekki 
endurákvarðað hann.

C. Evrópusambandið

ESB regiur fjalla ekki beinlínis um endurákvörðun aðflutningsgjalda en hins vegar 
kemur fram í kafla 3, 221. gr., að ef tollyfirvöld tiigreina ranga tollfjárhæð, þurfi 
þau að tilkynna skuldara um rétta fjárhæð innan þriggja ára frá því skuldin varð 
til. Slík tilkynning er forsenda þess að skuldari þurfi að greiða sbr. 222. gr. Ef 
tilgreining tollfjárhæðarinnar var hins vegar röng vegna háttsemi sem varðar við 
hegningarlög mega tollyfirvöld fara fram úr þessum fresti.

"Article 221
1. As soon as it has been entered in the accounts, the amount of duty 
shall be communicated to the debtor in accordance with appropriate 
procedures.
2. Where the amount of duty payable has been entered, for guidance, in 
the customs declaration, the customs authorities may specify that it 
shall not be communicated in accordance with paragraph 1 unless the
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amount of duty indicated does not correspond to the amount 
determined by the authorities.
Without prejudice to the application of the second subparagraph of 
Article 218 (1), where use is made of the possibility provided for in the 
preceding subparagraph, release of the goods by the customs 
authoritiess hall be equivalent to communication to the debtor of the 
amount of duty entered in the accounts."

Leiðbeiningarskylda tollstjóra

"22. gr.
Bindandi á iit um tollflokkun.

Ef óskað er bindandi álits um tollflokkun vöru skal senda skriflega 
beiðni þar að lútandi til tollstjóra. Tollstjóri tekur ákvörðun um 
tollflokkun vöru samkvæmt þessari grein sem er bindandi gagnvart 
fyrirspyrjanda og tollyfirvöldum, nema hún sé afturkölluð af tollstjóra 
eða henni breytt eftir kæru til ríkistollanefndar, sbr. 126. gr.

Tollstjóra er ekki skylt að verða við beiðni skv. 1. mgr. ef hún lýtur að 
vöru sem þegar hefur verið tollafgreidd eða vöru sem er í sendingu sem 
flutt hefur verið til landsins. Sama gildir ef beiðni reynist augljóslega 
vera tilefnislaus.

Með beiðni um bindandi álit skulu fylgja þau gögn sem eru 
nauðsynleg til þess að unnt sé að ákveða tollflokkun vöru, svo sem 
teikning, mynd, vörulýsing eða bæklingur. Ef nauðsyn ber til að mati 
tollstjóra getur hann sett skilyrði um að sýnishorn af vöru sé lagt fram 
áður en tekin er ákvörðun um tollflokkun.

Tollstjóri skal svara beiðni skriflega innan 30 daga frá því að hún 
berst. í svari tollstjóra skal í meginatriðum koma fram á hvaða rökum 
niðurstaða er byggð. Telji tollstjóri að beiðni hafi ekki að geyma 
fulinægjandi upplýsingar eða henni fylgi ekki nauðsynleg gögn til þess 
að unnt sé að ákveða tollflokkun skal hann tilkynna viðkomandi hvaða 
upplýsingar eða gögn vanti. Þegar úr því hefur verið bætt skal tollstjóri 
svara beiðni innan 30 daga. Afrit af svari toilstjóra ásamt Ijósriti af 
mikilvægustu gögnum skal sent tollstjóranum í Reykjavík sem skotið 
getur ákvörðuninni til ríkistollanefndar."

A. Danmörk

Dönsku reglurnar um tollflokkun eru byggðar á reglugerð ESB nr, 2658/87 með 
síðari breytingum sem fjallar meðal annars um sameiginlega toiiskrá 
aðildarríkjanna. Samkvæmt kafla 4 A í leiðbeiningum danskra tollyfirvalda (d. 
Toldvejledningen 2004-3; Toldbehandling ) er gert ráð fyrir að toilyfirvöld gefi 
munnlegar upplýsingar, þ.á.m. í síma, um tollflokkumvöru sem flytja á inn eða út 
úr landinu. Þegar um er að ræða tollflokkun tiltekinnar vöru er nauðsynlegt að 
fyrir iiggi tæmandi lýsing á vörunni, tegund hennar, samsetningu o.s.frv. Að auki 
má ekki liggja fyrir vafi um tollflokkun vörunnar. Munnlegar upplýsingar 
tollyfirvalda um tollflokkun eru óbindandi fyrir tollyfirvöld samkvæmt þessum 
leiðbeiningum og aðilum sem eru í vafa um tollflokkun ber að óska eftir bindandi 
áliti tollyfirvalda um tollflokkun.

B. Noregur

í Noregi er í gildi reglugerð um bindandi álit tollyfirvalda um flokkun vara (FOR 
2004-04-27 nr. 668: Forskrift om Tollvesenets adgang til á gi bindende 
forhandsuttaielser om klassifisering av varer i henhold til gjeldende tolltariff). I 
regiugerðinni er kveðið á um rétt innflytjanda til að fá slíkt bindandi álit. í
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umsókn um álit skuiu koma fram nákvæmar uppiýsingar um viðkomandi vöru og 
hafa yfirvöld heimild til að vísa frá umsóknum sem ekki uppfylla skilyrði um 
nákvæmni.

Réttur þeirra sem þegar hafa flutt inn vöru til að fá bindandi álit sem þetta er 
ekki takmarkaður eins og gert er ráð fyrir að verði í 2. mgr. 22. gr. frumvarpsins 
til nýju tollalaganna.

C. Evrópusambandið

í 6. gr. reglugerðarinnar kemur fram heimild til þess að óska eftir formlegri 
ákvörðun um beitingu toiiaregina. Samkvæmt 11. gr. mega aðilar jafnframt óska 
eftir uppiýsingum um beitingu tollaregina. Toilayfirvöld mega þó hafna slíkri 
beiðni ef hún tengist ekki raunverulegum innflutningi eða útflutningi.

"Article 6
1. Where a person requests that the customs authorities take a decision 
relating to the appiication of customs rules that person shall supply all 
the information and documents required by those authorities in order to 
take a decision.

Article 11
1. Any person may request information concerning the application of 
customs iegisiation from the customs authorities. Such a request may 
be refused where it does not reiate to an import or export operation 
actuaily envisaged.
2. The information shall be supplied to the applicant free of charge. 
However, where special costs are incurred by the customs authorities, in 
particular as a result of analyses or expert reports on goods, or the 
return of the goods to the applicant, he may be charged the relevant 
amount."

Geymsla gagna

"30. gr.
Varðveista aðflutningsskýrslna og fylgigagna vegna rafrænnar

tollafgreiðslu.
Tollmiðlarí skal varðveita öll tölvutæk gögn er varða tollafgreiðslu í 

sex ár frá tollafgreiðsludegi. Tollmiðlari skal halda fullkomna skrá eða 
gagnadagbók í réttri tímaröð og geyma óbreytt öll rammaskeyti sem 
hann sendir tollstjóra eða móttekur frá tollstjóra. Þegar gagnadagbók er 
haldin á tölvutæku formi skal á auðveldan hátt vera unnt að nálgast 
rammaskeyti og endurmynda þau og prenta á læsilegan hátt ef þess er 
óskað. Tollmiðlari skal að auki varðveita viðeigandi skrifleg gögn, sbr. 
29. gr., sem liggja til grundvailar rafrænni aðflutningsskýrslu í þrjá 
mánuði frá tollafgreiðsludegi. Tollmiðlari skal, eftir því sem við á, 
afhenda bókhaldsskyldum innflytjanda, sbr. 2. mgr., eða tollstjóra, sbr.
3. mgr., öll skrifieg gögn að loknum geymslutíma.

Innflytjandi sem annast sjálfur rafræna tollafgreiðslu skal varðveita 
öil tölvutæk gögn með þeim hætti sem mælt er fyrir um í 1. mgr. Hann 
skal jafnframt varðveita öll viðeigandi skrifleg gögn, sbr. 29. gr., í 
samræmi við ákvæði laga um bókhald og reglugerða settra samkvæmt 
þeim, að loknum þriggja mánaða geymsiutíma tollmiðlara skv. 1. mgr. Á 
það við bæði í þeim tilvikum þegar innflytjandi annast sjálfur rafræna 
tollafgreiðslu og þegar hann veitir tollmiðlara umboð til þess að koma
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fram fyrir sína hönd gagnvart tollstjóra. Varðveislutími gagna skal vera 
sex ár frá toiiafgreiðsiudegi.

Ef innflytjandi eða viðtakandi vöru er ekki bókhaldsskyldur skulu 
tolistjóra afhent öll skrifleg gögn er snerta tollmeðferð vöru."

A. Danmörk

í 4. mgr. 32. gr. laganna kemur fram að gögn skuli geyma í fimm ár.

"§ 32. Ved anvendelse af EF's administrative enhedsdokument skal alle 
dokumenter, der er n0dvendige for fortoldningens gennemf0relse 
(fakturaer, fragtbreve, oprindeisesdokumenter, bevillinger, 
tilf0rselsanmeldelser, fabrikanterkiæringer, indf^rselstilladelser m.v.)
være vedlagt fortoldningsangivelsen.
Stk. 2. Ved angivelse tii fortoidning via edb skal de i stk. 1 nævnte
dokumenter være til radighed for de statslige told- og
skattemyndigheder pa angivelsestidspunktet.
Stk. 3. Ved anvendelse af en tilladelse som godkendt import0r skal
dokumentationen være til radighed for de statslige told- og
skattemyndigheder pá tidspunktet for varernes indskrivelse i
regnskabet.
Stk. 4. De i stk. 2 og 3 nævnte dokumenter skal opbevares i mindst 5 ár 
og skal pá begæring udleveres til de statslige told- og
skattemyndigheder."

B. Noregur

Ekki fundust í norskri löggjöf á sviði tollamála reglur um geymslu gagna sem 
tollyfirvöld koma höndum yfir. Um það efni hljóta því að gilda almennar reglur 
stjórnsýsluréttarins í Noregi.

C. Evrópusambandið

Gögn skal geyma í að minnsta kosti þrjú skv. 16. gr. ESB reglugerðarinnar.

"Article 16
The persons concerned shall keep the documents referred to in Article 
14 for the purposes of control by the customs authorities, for the period 
laid down in the provisions in force and for at least three calendar years, 
irrespective of the medium used. That period shall run from the end of 
the year in which:
(a) in the case of goods released for free circulation in circumstances 
other than those referred to in (b) or goods deck«ed for export, from 
the end of the year in which the declarationsfor release for free 
circulation or export are accepted;......"

Við vonum að framangreint yfirlit veiti greinargóðan samanburð á ákvæðum 
nýrra tollalaga og sambærilegum ákvæðum í nágrannalöndum okkar. Af 
samanburðinum má ráða að fjölmörg atriði nýrra tollalaga eiga sér ekki 
samsvörun erlendis.

Með kveðju,
LOGOS lögmannsþjónusta Lex lögmannsstofa

Einar Baldvin Axelsson hri. Lilja Jónasdóttir hrl.


