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

BSRB fékk til umsagnar frumvarp til tollalaga, 493. mál, heildarlög. BSRB gerir 
eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið en áskilur sér rétt til að gera frekari 
athugasemdir síðar. Umsögn þessi er að efninu til sams konar og umsögn 
Tollvarðafélags íslands (TFÍ), dags. 8. mars sl.

1. Athugasemdir við 1. gr. frumvarpsins:

BSRB leggur til að orðið tollvörður verði skilgreint sérstaklega og komi sem sér 
töluliður þar sem það á við í 1. gr. frumvarpsins. BSRB tekur undir tillögu TFI 
þar sem félagið skilgreinir tollvörð á eftirfarandi hátt:

Tollvörður: Hver sá sem ráðinn hefur verið timabundið sem tollvörður eða hefur 
lokið prófifrá Tollskóla ríkisins og hefur verið skipaður sem tollvörður.

2. Athugasemdir við 46. gr. frumvarpsins:

í 46. gr. frumvarpsins er breyting er lýtur að veitingu starfa tollvarða hjá 
tollyfirvöldum. í 2. mgr. 46. gr. er verið að leggja til að tollstjórar skipi tollverði til 
fimm ára í senn en samkvæmt núgildandi lögum er það fjármálaráðherra sem skipar 
tollverði. í athugasemdum með greinargerð um 46. gr. segir að lagt sé til að tollstjórar 
skipi alla tollverði, þar á meðal aðaldeildarstjóra og deildarstjóra, en eðlilegt þyki að 
tollstjóri sem fari með boðvaldið fari jafnframt með veitingarvaldið.

BSRB tekur undir það með stjóm TFÍ að áfram sé nauðsynlegt að skipun æðstu 
yfirmanna tollgæslu verði í höndum ráðherra eins og er t.d. með skipun æðstu 
yfirmanna hjá lögreglunni. Með því að breyta hverjir skipa æðstu yfírmenn 
tollgæslunnar er hætta á að of mikil nálægð við starfsmenn muni hafa áhrif á veitingu 
æðstu yfirmannanna.

I 3. mgr. 46. gr. frumvarpsins er kveðið á um heimild til að setja mann tímabundið til 
starfa sem tollvörð vegna orlofstöku, veikinda- og slysaforfalla eða tímabundinna 
leyfa tollvarða. Þá er heimilt að setja mann tímabundið meðan tekin er ákvörðun um 
að skipa hann að fullu eða meðan hann stundar nám við tollskólann. BSRB bendir í
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þessu sambandi á lög um tímabundna ráðningu starfsmanna nr. 139/2003 og 41. gr. 
laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins en rétt væri að vísa í 
framangreind lög í greinargerð með frumvarpinu til að árétta lengd tímabundinnar 
ráðningar en mikið er um það að tollverðir séu settir tímabundið til margra ára í senn.

3. Starfslokaaldur tollvarða verði sambærilegur og hjá lögreglumönnum:

BSRB bendir á að TFI hefur óskað eftir þvi að um starfslok tollvarða gildi sömu 
reglur og um starfslok lögreglumanna. í lögreglulögum nr. 90/1996 er kveðið á um 
starfslokaaldur í 29. gr. a. og segir þar að lögreglumenn skulu leystir frá embætti 
þegar þeir eru fullra 65 ára eða fyrr. Tekur BSRB undir óskir TFI í þessu sambandi.
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