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120. gr. Lagt er til að krafa tollstjóri á hendur farmflytjanda, tollmiðlara og 
innflytjanda um greiðslu aðflutningsgjalda falli undantekningarlaust 
niður sökum fyrningar ef kröfunni er ekki fylgt eftir með lögsókn 
innan 4 ára frá því viðkomandi far kom hingað til lands. Jafnframt 
er lagt til að það komi fram að þetta ákvæði gangi framar 7. gr. 
fyrningarlaga nr. 14/1905.

Skýring:

Síðustu mánuði hefur Tollstjórinn í Reykjavík krafið bæði Eimskip og Samskip um 
aðflutningsgjöld vegna sendinga sem tolIstjóri segir að hafi verið afhentar úr 
vörugeymslum félaganna án tilskilinna leyfa tollstjóra eða umboðsmanns hans. 
Hér er um að ræða sendingar sem komu hingað til lands fyrir allt að 5 til 7 árurr. 
Hefur tollstjóri, með vísan til 103-105. gr. og 66-67. gr. núgildandi tollalaga nr. 
55/1987, gert kröfu um greiðslu áætlaðra aðflutningsgjalda auk dráttarvaxta frá 
komudegi skips. Skipta þessar kröfurtugum milljóna.

Skipafélögin hafa haldið því fram að þessar kröfur séu fallnar niður fyrir fyrningu 
með vísan til 3. tl. 3. gr. laga nr. 14/1905 um fyrningu skulda og annarra 
kröfuréttinda, en þar er mælt fyrir um að kröfur er lögtaksrétt hafa fyrnist á 4 
árum frá gjalddaga.

Því hefur tollstjóri hafnað með vísan til 7. gr. fyrningarlaga, en þar segir að eif 
skuldari dregur sviksamlega dul á eða vanrækir að skýra frá atvikum, er krafan 
byggist á eða valda því að hún verður gjaldkræf og skuldaranum bar skylda til að 
segja frá, þá fyrnist skuldin ekki, hvað sem öðru líður, fyrr en 4 ár eru liðinn frá 
þeim degi er kröfueigandinn fékk vitneskju um þessi atvik. Heldur tollstjóri því 
fram að upphafstíma fyrningar á þessum kröfum beri að miða við þann dag sern 
yfirvöldum varð kunnugt um að vörur hafi verið teknar úr tollvörugeymslu án 
tilskilinna heimilda tollstjóra.

Samkvæmt þessum skilningi tollstjóra er honum kleift að krefja umrædda aðila 
um aðflutningsgjöld og dráttarvexti innan 4 ára frá því honum þóknast að afla 
upplýsinga um afdrif vöru og án tillits til þess hvenær viðkomandi vara korn 
hingað til lands. Þetta þýðir að það er í valdi tollstjóra að krefja skipafélögiri, 
mörgum árum eftir komu vöru hingað til lands, um áætluð aðflutningsgjöld og 
dráttarvexti frá gjalddaga kröfunnar. Tollstjóra er ekki skylt að gera þetta innan 
ákveðins tíma. Hann ræður því hvenær upphafstími fyrningar er.

Þetta telja aðilar ósanngjarnt og alls ekki í samræmi við góða og sanngjarna 
viðskiptahætti.

Tollstjóri fær upplýsingar um hvenær vara kemur hingað til lands um leið og 
skipafélögin afhenda honum farmskrá, sbr. 62. gr. og 67. gr. frumvarpsins.

Aðflutningsgjöld falla í gjalddaga eigi síðar en 6 mánuðum eftir komu flutningsfars 
hingað til lands, sbr. 1. mgr. 120. gr. frumvarpsins.

Hlutverk tollstjóra er að leggja á og innheimta aðflutningsgjöld, hafa eftirlit á 
landamærum með inn- og útflutningi og hafa eftirlit með flutningi og geymslu á 
ótollafgreiddum varningi innan lands, sbr. 42. gr. frumvarpsins.

Tollstjóra er heimilt að gera vörutalningu hvenær sem sbr. 84. gr.



Með vísan til þess má spyrja, er það eðlilegt að tollstjóri hafi ótilgreindan tíma til 
þess að rannsaka hvort viðkomandi vara sé enn ótollafgreidd í tollvörugeymslu 
löngu eftir gjalddaga aðflutningsgjalda eða hafi verið afhent án leyfis tollstjóra?

Jafnframt má spyrja, er það eðlilegt að tollstjóri hafi þennan ótilgreinda frest og 
rétt til þess að krefja dráttarvaxta ofan á áætluð aðflutningsgjöld frá og með 
gjalddaga aðflutningsgjalda, sem er í síðasta lagi 6 mánuðum frá komu skips; 
hingað til lands?

Aðilar telja að svo sé ekki og leggja til að ábyrgð farmflytjenda og geymslumanna 
sbr. 78. gr. frumvarpsins verði takmörkuð við ákveðinn tíma, t.d. 4 ár frá komu 
fars hingað til lands, sem gengur framar 7. gr. fyrningarlaga, ef hún á við (en urr 
það er deilt).

Samkvæmt því verði sett ákvæði í tollalög sem mælir fyrir um að allar kröfur á 
hendur þessum aðilum vegna þess að vara var afhent án heimildar tollyfirvaldci 
falli niður sökum fyrningar ef þeim er ekki fylgt eftir með lögsókn innan t.d. 4 árei 
frá því viðkomandi far kom hingað til lands og að þetta ákvæði gangi frama 7. gr, 
fyrningarlaga.

Þetta er þekkt í sjórétti, sbr. 215. gr. siglingalaga nr. 34/1985. Þar er mælt fyrir 
um að krafa vegna þess að vöru var skilað án þess að farmskírteini væri 
framvísað eða hún var afhent röngum aðila fyrnist á 1 ári.

Aðilar telja að tollstjóri verði að sinna eftirlitshlutverki sínu innan sanngjarnra 
tímamarka og verði þar af leiðandi að bera ábyrgð á því að setja fram kröfur um 
aðflutningsgjöld innan eðlilegs tíma frá komu vöru hingað til lands.


