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Minnispunktar
Efni: Kostnaður við SMT-tengingu við tölvukerfi tollyfirvalda.

SMT-tollafgreiðsla er rafræn tollafgreiðsla með skjalsendingum á milli gagnavinnslukerfa. 
Til þess að SMT-tollafgreiðsla geti átt sér stað þarf að koma til tenging á milli tölvukerfis 
tollyfirvalda og tölvukerfis viðkomandi innflytjanda.

Það sem til þarf er hugbúnaður sem er hannaður til þess að útbúa og senda tollskeyti 
(tollskýrslu) og taka á móti rafrænum skeytum (tilkynningum um álagningu gjalda og 
tollafgreiðslu) úr tölvukerfi tollyfirvalda. Hugbúnaðurinn er stundum keyptur sem 
viðbótareining við viðskiptahugbúnað fyrirtækis og hann verður þá hluti af honum eða sem 
liður i heildarhugbúnaðarlausnum fyrir fyrirtæki. Flutningur skeytanna þarf að geta farið fram 
um gagnaflutningsnet sem notar alþjóðlega staðalinn X-400.

Ekki liggja fyrir upplýsingar um það hvað hugbúnaðurinn kostar, fyrirtæki eiga valkosti 
við uppsetningu hugbúnaðar og geta valið leiðir til þess að lágmarka kostnað í þessu tilliti.

VEF-tollafgreiðsla er rafræn tollafgreiðsla í gegnum veftengingu við vefsetur tollyfirvalda. 
Kostnaður innflytjanda liggur í hraðvirkri nettengingu.
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Minnispunktar
Efni: Minnispunktar vegna athugasemda frá farmflytjendum og
flutningsmiðlurum.

Eftirtaldar athugasemdir voru ekki teknar til greina við endurskoðun firumvarps til tollalaga sem lagt 
var fram til kynningar vorið 2004:

1) Gjafir: (Eimskip)
Eimskip leggur til að viðmið vegna tollfrelsis gjafa verði ákveðin með reglugerð. Það var ákveðið að 
fjárhæð gjafa skuli ákveðin í tollalögum vegna meginreglu stjómarskrár um að ekki megi fela 
stjómvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afiiema hann.

2) Undantekningar frá meginreglu um skil rafrænna aðflutningsskýrslna: (Eimskip/Samskip)
Það var ákveðið að tryggja þeim sem geta ekki öðlast rétt til rafrænnar tollafgreiðslu sjálfir rétt til 
þess að skila skýrslum á pappír. Þá er nauðsynlegt að tollstjórar geti óskað eftir skriflegum skýrslum 
þegar sérstakir eftirlitshagsmunir eru í húfi.

3) Fækkun tollumdæma: (Eimskip)
Eimskip lagði til enn frekari fækkun tollumdæma en horfið var frá fækkun tollumdæma í frumvarpinu 
sem nú er til umfjöllunar.

4) Tollstjórinn í Reykjavík fái heitið ríkistollstjóri: (Eimskip)
Ekki var unnt að fallast á það að tollstjórinn í Reykjavík fengi heitið ríkistollstjóri. Allir tollstjórar 
eru hliðsettir skv. ákvæðum frumvarpsins þrátt fyrir að tollstjórinn í Reykjavík beri ábyrgð á 
tilteknum verkefiium á landsvísu.

5) Of viðamikil tilkynningaskylda vegna ferða fara: (Eimskip):
Það var ákveðið að hafa umrætt ákvæði óbreytt en það stendur til að skoða tilkynningarmál á 
næstunni og þá í samvinnu við vaktstöð siglinga.

6) Frestir til þess að tilkynna um vöntun of skammir: (Eimskip)
Frestir eru tryggðir á öðrum stað í frumvarpinu, sbr. 85. til 86. gr. frumvarpsins.

7) Tilkynníngar um flutning vöru á milli staða, yfirfærsla vörsluábyrgðar (82., 83., 85. og 86. gr.): 
(Eimskip/Samskip)

Engar breytingar voru gerðar. Mikilvægt er að fullnægjandi heimildir liggi fyrir um staðsetningu og 
ábyrgðaraðila vöru hveiju sinni. Þó er gert ráð fyrir að tilkynningar verði einfaldaðar og verði sendar 
með rafrænum hætti innan tíðar.

8) Of víðtækar heimildir tollstjóra til vörutalningar á geymslusvæðum: (Eimskip)
Engar breytingar voru gerðar. Nauðsynlegt er að tryggja tollstjórum rétt til þess að gera úttekt á 
geymslusvæðum án sérstaks tilefnis og án fyrirvara.

9) Rekstraraðilar tollfrjálsra forðageymslna og hæfilegur birgðaforði: (Eimskip)
Eimskip leggur til að rekstrarleyfi verði áframhaldandi bundin við skipa- og flugfélög og að þeim 
verði heimilt að selja öðrum aðilum vörur út tollfijálsri forðageymslu. Þá er því mótmælt að 
viðhlítandi sé að setja birgðaforða takmörk. Ekki þykir rétt að binda heimild til þess að starfrækja 
tollfrjálsa forðageymslu við skipa- og flugfélög í ljósi jafhræðissjónarmiða. Það þykir sömuleiðis rétt 
að tollfrjálsum forða verði einhver takmörk sett að teknu tilliti til lengdar ferðar og fjölda í áhöfii



fars.

10) O f  víðtækar heimildir tollstjóra til þess að gera fjám ám  hjá tollmiðlara: (Eimskip)
Ef tollmiðlari reynist ábyrgur fyrir greiðslu aðflutningsgjalda skv. ákvæðum frumvarpsins þá eru 
eignir hans til fullnustu aðflutningsgjalda.

11) Refsiábyrgð tollmiðlara of víðtæk: (Samskip)
Byggt er á gáleysi í stað stórfellds gáleysis í gildandi tollalögum. Breytingar voru ekki gerðar á 
frumvarpinu i þessu tilliti.

12) Of víðtæk ábyrgð tollmiðlara á greiðslu aðflutningsgjalda: (Samskip)
Athugasemdir Samskipa við 1. mgr. 119. gr. byggja á misskilningi. Miðlari verður ekki gerður 
ábyrgur fyrir greiðslu aðflutningsgjalda hafi hann ekki vitað eða mátt vita um rétta tollmeðferð vöru.

13) Dráttarvextir: (Samskip)
Athugasemdir voru gerðar við að dráttarvextir reiknist frá gjalddaga þegar um endurákvörðun er að 
ræða, eðlilegt væri að nota aðra vaxtaprósentu. Það var ákveðið að hafa ákvæði frumvarpsins óbreytt 
að þessu leyti. Samsvarandi ákvæði gilda komi til endurákvörðunar samkvæmt lögum um tekju- og 
eignaskatt.

14) Bráðabirgðatollafgreiðsla: (Samskip)
25 % álagi var mótmælt. Fullnægjandi gögn um innflutta vöru liggja ekki fyrir við bráðabirgða- 
tollafgreiðslu og því er nauðsynlegt að viðhlítandi trygging sé sett. Bráðbirgðatollafgreiðsla er 
sérstök tollmeðferð í þágu innflytjanda.

15) Sýnileg og leynd vöntun: (Samskip)
Samskip mótmælir því að mismunandi söxmunarkröfiar verði gerðar eftir því hvort vöntun sé sýnileg 
við affermingu eða komi í ljós síðar. Nauðsynlegt er að gera greinarmun á sýnilegri og leyndri vöntun 
vegna mismunandi sönnunarstöðu í þessum tilvikum. Engar breytingar voru gerðar á frumvarpinu.

16) Umframbirgðir á geymslusvæðum: (Samskip)
Samskip leggur til að ákvæðið verði fellt niður. Engar breytingar voru gerðar á frumvarpinu.

17) Vél- og hugbúnaður geymslusvæðis og samþykki tollstjórans í Reykjavík: (Samskip)
Því er mótmælt að samþykkis tollstjórans sé þörf þegar vél- og hugbúnaður er tekinn út. Frumvarpinu 
var ekki breytt að þessu leyti. Mikilvægt er vél- og hugbúnaður vörsluhafa ótollafgreiddra vara sé 
þannig úr garði gerður að unnt sé að kanna birgðastöðu (inn- og úttektir) á geymslusvæðum á 
serhveijum tíma.

18) Hagkvæmniútreikningur: (Samskip)
Samskip telja að hagkvæmniútreikningur eigi eingöngu við þegar sótt er um leyfi til reksturs 
frísvæðis. Breytingar voru ekki gerðar á frumvarpinu í þessu tilliti.

19) Refsiábyrgð stjómanda farartækis og afgreiðslumanna í vörugeymslum: (Samskip)
Samskip telur óásættanlegt að þessir aðilar geti orðið persónulega ábyrgir. Breytingar voru ekki 
gerðar á frumvarpinu í þessu tilliti.

20) Gjaldtökuheimildir: (Samskip)
Samskip telja gjaldtökuheimildir í frumvarpinu of víðtækar. Engar breytingar voru gerðar á 
gjaldtökuheimildum í frumvarpinu.
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