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Efni: Umsögn um frumvarp til tollalaga mál nr. 493 heildarlög.

Stjórn Tollvarðafélags íslands hefur haft til umsagnar frumvarp til tollalaga sem lagt 
var fyrir Alþingi sem mál nr. 493 heildarlög. Eru hér með þær athugasemdir sem 
stjórn félagsins hefur gert við frumvarpið á þessu stigi málsins. Áskilur félagið sér 
jafnframt rétt til að gera frekari athugasemdir þegar frumvarpið verður í meðförum 
Alþingis. Harmar félagið að það hafi ekki fengið jafn langan tíma til yfirlestrar og 
aðrir hagsmunaaðilar, en félaginu barst ekki beiðni um umsögn fyrr en 26. febrúar 
2005.

• 1- gr-

í fyrstu grein frumvarpsins eru orð og orðasambönd skilgreind. Orðið tollvörður 
kemur víða fram í frumvarpinu og telur félagið nauðsynlegt að þetta starfsheiti okkar 
verði skilgreint líkt og hjá lögreglumönnum og þannig að við bætist 28. málsliður sem 
orðist svo:

28. gr. Tollvörður: Hver sá sem ráðinn hefur verið tímabundinð sem tollvörður eða 
hefur lokið prófi frá Tollskóla ríkisins og hefur verið skipaður sem tollvörður.

Ofangreindur texti var í drögum að breytingum á tollalögum frá 3. nóvember 2003 en 
virðist hafa fallið út.

■ Skipun tollvarða.

í 46. gr. frumvarpsins er gerð breyting þess efnis að tollstjórar skipi tollverði til fimm 
ára og eru þar meðtaldir aðaldeildarstjórar og deildarstjórar, en þeir voru áður skipaðir 
af íjármálaráðherra. Er það álit stjórnar Tollvarðafélags íslands að um afiturför sé að 
ræða. Telur félagið að miðað við þær breytingar sem gerðar hafa verið á skipun 
mannaráðninga hjá ríkinu á síðustu árum til að auka faglegan þátt ráðningar og 
jafnræðis að til að tryggt sé að alltaf verði um að ræða faglegt mat á umsækjendum, 
að skipun æðstu yfirmanna tollgæslu verði áfram í höndum Fjármálaráðuneytis. 
Fjármálaráðuneytið hefur á sínum vegum starfsmannaskrifstofu með sérhæfðum 
starfsmönnum á þessu sviði. Telur því félagið að til að tryggt verði að áfram verði 
faglega staðið að ráðningum yfirmanna tollgæslu verði sú skipan sem verið hefur 
áfram í höndum ijármálaráðherra. Jafnframt er ljóst að allir tollstjórar fyrir utan tvo 
eru með 3 eða færri tollverði á sínum snærum. Til að tryggja að nálægð við 
starfsmenn ráði ekki ráðningu leggur félagið til að áfram verði óbreytt skipan mála. 
Með tillögunni á skipun aðaldeildarstjóra og deildarstjóra hjá viðkomandi tollstjóra 
hefði veiting lausnar frá störfum jafnframt færst til þeirra. Er ljóst að með sömu 
rökum og með ráðningu að smærri tollstjórum með fáa starfsmenn hefði verið gert 
erfitt að veita þeim lausn frá störfum. Skipan æðstu yfirmanna lögreglu er í höndum 
dómsmálaráðherra en ekki viðkomandi sýslumanns. Hefur sú skipan væntanlega verið
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gerð með sömu rökum og félagið hefur upptalið hér á undan og ekki þótt ástæða til 
breytinga.

í 2. mgr. 46. gr. er tiltekið að ráðherra setji í reglugerð nánari fyrirmæli um starfsheiti 
tollvarða. Þessi texti er í núverandi lögum frá 1987 án þess að ráðherra hafl sett þessa 
reglugerð. Hefur þetta ákvæði verið rætt við ráðherra af stjórn Tollvarðafélags íslands 
og er vonandi að reglugerðin verði sett áður en lögin taki gildi. Verði það ekki raunin 
telur félagið nauðsynlegt að tímasetja þetta ákvæði. Reglugerð um starfstig innan 
lögreglunnar nr. 49/2002 var sett 14. janúar 2002. Er það því von félagsins að þetta 
ákvæði þurfl ekki að vera í núverandi lögum og samsvarandi reglugerð verði sett 
fljótlega um tollverði eins og reglugerð 49/2002 um lögreglumenn.

Jafnframt er í 2. mgr. ákvæði um að ekki megi skipa aðra sem tollverði en þá sem 
lokið hafa prófi frá Tollskóla ríkisins eða hafi sambærilega menntun. Með bréfi til 
fjármálaráðuneytisins frá 17. des 1998 (meðfylgjandi) var óskað eftir skilgreiningu á 
þessu atriði. Ekkert svar hefur borist þannig að greinilega er ekki aðvelt að svara 
þessu. Telur stjórn félagsins óeðlilegt að hægt sé að hafa sambærilega menntun og 
útskrift úr sérskóla hefur i för með sér. Leggur því félagið til að orðin sambærileg 
menntun verið felld út úr frumvarpinu.

í 3. mrg. 46. gr. frumvarpsins er talað um að tollstjóra sé heimilt að skipa tollvörð 
tímabundið vegna orlofstöku, veikinda ofl. Telur félagið að þetta ákvæði þurfi að 
tímatengja, þ.e. hversu löng þessi tímabundna ráðning megi vera. Ekki er hægt að 
hafa orðið tímabundið þarna inni nema því fylgi skilgreining á því hvað tímabundið er 
þar sem ekki er ljóst að allir leggja sömu skilgreiningu í orðið og hafa tollverðir verið 
settir tímabundið til margra ára.

■ Skipun tollvarða

I fmmvarpinu hljóðar 147. gr. svo:

147. gr.
Handhafar tollgœsluvalds.

Tollstjórar, löglærðir fulltrúar þeirra  og tollverðir fa ra  meó tollgœsluvald  
samkvæmt lögum þessum.

Fjármálaráðherra er heimilt í undantekningartilvikum að fe la  öðrum  
starfsmönnum tollstjóra tollgæsluvald timabundið til að sinna sérstökum  
verkefnum.
Lögreglumenn fa ra  með tollgœ sluvaldþegar þ e ir  annast eða aðstoða við 
tollgœslu.

Skipshafnir varðskipa fa ra  með tollgœ sluvaldþegar þœ r annast eða 
aðstoða við tollgœslu.

Þeir sem kvaddir eru tollgæslunni til aðstoðar lögum samkvæmt fa ra  með 
tollgæsluvald meðan þeir  gegna starfinu.
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í 1. mgr. 147.gr. er talað um að löglærðir fulltrúar tollstjóra hafi tollgæsluvald. Leggur 
stjórn Tollvarðafélags Islands til að greinin verði orðuð svohljóðandi:

“ Tollstjórar, löglœrðir fulltrúar þeirra  er sinna tollgœslumálum og
tollverðir fa ra  með tollgœsluvald. ”

Hjá stærri embættum eru oft margir lögfræðingar sem ekki sinna tollgæslumálum 
heldur innheimtumálum og öðrum lögfræðistörfum er ekki lúta að tollgæslu. Er 
óeðlilegt að þeir hafi sjálfkrafa tollgæsluvald. Hjá tollstjóranum í Reykjavík hafa 
eingöngu þeir lögfræðingar er sinna tollgæslumálefnum fengið tollskilríki sem þeim 
er hafa tollgæsluvald hefur verið úthlutað.

Hvað varðar 2. mgr. er það álit félagsins að hún sé með öllu óþörf. Ekki verður séð að 
upp komi sú staða að fjármálaráðherra þurfi að fela öðrum en tollvörðum eða 
löglærðum fulltrúum tollstjóra tollgæsluvald. Þurfi tollstjóri að kveða til sérhæfða 
starfsmenn eins og t.d. endurskoðendur, viðskiptafræðinga, löggilda dómtúlka eða 
aðra tímabundið til tollgæslustarfa, fá þeir tollgæsluvald skv. 5. mgr. sömu greinar og 
er því 2. mgr. óþörf. Sé það hinsvegar skilningur Fjármálaráðuneytisins að 
nauðsynlegt sé að hafa þessa grein, þarf greinagerð með lagatextanum þar sem orðið 
tímabundið er skilgreint og hvað sé átt við með sérstökum verkefnum, til þess að eyða 
allri tortryggni.

■ Starfslok tollvarða.

Auk ofangreindra athugasemda telur félagið að inn í frumvarpið vanti ákvæði um 
starfslok tollvarða samsvarandi þeim sem eru í 29. gr. a í lögreglulögum nr. 90/1996 
með síðari breytingum, en þar segir:

29. gr. a. Starfslokaaldur.
Lögreglumenn skulu leystir frá  embœtti þegar þ e ir  eru orðnir 
fu llra  65 ára eða fyrr , eftir þ v í  sem dómsmálaráðherra ákveður 
með reglugerð.

Hefur félagið áður bent á að það telji óeðlilegt að tollverðir sem eru handhafar 
lögregluvalds og ekki með síðri lagalegar skyldur en lögreglumenn séu með önnur 
starfslok en þeir. Kemur skyldleiki starfanna meðal annars skýrt fram í 153. gr. 
frumvarpsins þar sem hægt er að ákveða að tollverðir skuli, þar sem henta þykir, 
gegna löggæslustörfum og í 26. gr lögreglulaga nr. 90/1996 þar sem kveðið er á um 
að heimilt sé að láta lögreglumenn gegna tollgæslustörfum. Má reikna með að með 
fækkun lögregluumdæmanna verði þessu ákvæði beitt og tollverðir og lögreglumenn 
samnýttir og því er nauðsynlegra að jafna lífeyrisréttindi þessara stétta. Telur því 
stjórn Tollvarðafélags íslands nauðsynlegt að hafa sömu ákvæði og í 29. gr. 
lögreglulaganna í frumvarpi því er nú hefur verið lagt fyrir Alþingi til breytinga á 
tollalögum.
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Að öðru leyti fagnar stjórn Tollvarðafélagsins framkomnu frumvarpi og á nefnd sú er 
að breytingum stóð hrós skilið fyrir fagleg vinnubrögð.

F.h. Tollvarðafélags íslands

Hörður Davíð Harðarson, 
formaður
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Vestmannaeyjum 17. desember 1998.

Fjármálaráðuneytið 
B.t. Bergþórs Magnússonar

Efni: Lagaskýring.

Bréf þetta er yður skrifað vegna óskar Tollvarðafélags íslands um lagaskýringu 
ráðuneytisins á þeirri breytingu er varð á tollalögum með lögum nr. 81/1998.

I 10. gr. laganna er í 2. mlg. er setningin “Hver sá sem skipaður er til starfa sem 
tollvörður skal hafa lokið prófi frá tollskóla eða hlotið sambærilega menníun ”

Viíl TFÍ með bréfi þessu fara þess á leit við ráðuneytið að það skýri afstöðu 
ráðuneytisins á orðasambandinu “sambærileg menntun” í þessari lagagrein.

Virðin^arfyllst,
f.h. TFI

Guðbjörn Ármannsson 
gjaldkeri TFÍ


