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Efni: Umsögn skattrannsóknarstjóra ríkisins vegna frumvarps til tollalaga 493. 
mál.

Skattrannsóknarstjóra ríkisins hefur borist bréf Efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis 
dags. 16. febrúar 2005 þar sem óskað er umsagnar skattrannsóknarstjóra ríkisins um 
frumvarp til tollalaga 493. mál, þingskjal 753. Af því tilefni er Efnahags- og 
viðskiptanefiid Alþingis látin í té svohljóðandi:

u m s ö g n :

Skattrannsóknarstjóri ríkisins telur að fyrirhugaðar breytingar á lögum um tolla séu til 
mikilla bóta. Er þó bent á eftirfarandi atriði sem gætu verið færð til betri vegar:

1. 2. mgr. 156. gr. frumvarpsins gerir ráð fyrir því að sérstök beiðni um innsiglun 
þurfi að koma fram frá viðkomandi til að hún verði framkvæmd. Þá gerir 2. mgr. 
jafhframt ráð fyrir því að sérstök beiðni um kvittun þurfi að vera færð fram til að 
hún sé veitt. Æskilegt er, og í samræmi við góða stjómsýsluhætti, að viðkomandi 
sé kynntur þessi réttur hans. Á það enn frekar við þar sem ólíklegt er að hann átti 
sig á þeim rétti ella. Sömuleiðis er æskilegt að kvittun verði veitt í öllum tilvikum 
án sérstakrar beiðni þar um. Er það og í samræmi við góða stjómsýsluhætti og 
gæti aukinheldur komið í veg fyrir ágreining siðar um hvort og hvaða farangur 
hafi verið tekinn ef kvittun liggur fyrir þar um.

2. í 1. ml. 1. mgr. 159. gr. virðist sem fallið hafi út orðið „förum” til samræmis við 
síðari málslið greinarinnar. Lagt er til að því verði bætt við til samræmis.

3. Orðalag 161. gr. kann að vera heldur þröngt eins og það er orðað í frumvarpinu. 
Ákvæðið þarf einnig að ná til haldlagningar á munum í þeim málum sem lokið er 
með sekt skv. 2. mgr. 187. gr. Er æskilegt að ákvæðið verði víkkað þannig að það 
taki án alls vafa til þeirra mála einnig.
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4. 2. mgr. 163. gr. frumvarpsins vísar til 191. -  193. gr. laganna um rannsókn, 
yfirheyrslu grunaðra manna og skýrslutökur. Efni umræddra ákvæða er þó um 
annað en hér er vísað til. Ætla má að um handvömm sé að ræða við samningu 
frumvarpsins eða greinar ruglast í textafrágangi. í 4. mgr. 185. gr. frumvarpsins 
er vísað til laga um meðferð opinberra mála að því er framangreind atriði varðar. 
Má ætla að það sé nægjanleg tilgreining og þess vegna er unnt að fella 2. mgr. 
163. gr. frumvarpsins brott.

5. 4. mgr. 172. gr. frumvarpsins gerir að skilyrði að um ásetningsbrot þurfi að vera 
til að unnt sé að beita fangelsisrefsingu. Brot geta talist stórfelld þó ásetningur til 
brotsins eigi ekki við eða hafí ekki tekist að sanna. Þannig geta ætluð brot numið 
verulegum fjárhæðum eða verknaður framinn með sérstaklega vitaverðum hætti 
án þess að ásetningur sé til brotsins. Ákvæði 109. gr. laga nr. 90/2003, um 
tekjuskatt og eignarskatt, sem svipar til 172. gr. frumvarpsins og sækir fyrirmynd 
sína til, gerir og enga slíka kröfu til aukins saknæmis. Er því lagt til að ef brot er 
talið stórfellt nægi stórkostlegt gáleysi (eða hirðuleysi, sbr. 109. gr. 
tekjuskattslaga) einnig til refsiáfellis að öðru leyti til að beiting fangelsisrefsingar 
verði heimil.

6. 181. gr. frumvarpsins fjallar um eignaupptöku. Eignaupptaka er íþyngjandi 
aðgerð. Það kann að þurfa að skerpa orðalag ákvæðisins hvenær beita skuli/megi 
eignaupptöku og hvenær gera skuli upptækt andvirði vörunnar i stað upptöku 
hennar. Æskilegt er að kveðið verði á um að settar skuli viðmiðunarreglur, svo 
sem með reglugerð, um hvenær eignaupptöku skuli beitt og hvenær skuli gera 
upptækt andvirði vörunnar.

Ekki er í frumvarpinu gert ráð fyrir að tollstjóri hafi ákæruvald. Slíkt er mjög æskilegt og 
þannig myndi mun fleiri málum ljúka fyrr en ella. Ákæruvald tollstjóra kæmi einnig i veg 
fyrir tvíverknað i stjómsýslunni og tryggir brotamanni skjótari meðferð og þar með 
skilvirkari stjómsýslu. Er hvatt til að hugað verði að þessu atriði við afgreiðslu 
frumvarpsins.
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