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Efni: Viðbót við umsögn SVÞ varðandi frum varp um tollalöíj
dags.8.3.2005

Við ítarlegri skoðun á umræddu frumvarpi um tollalög, 493.mál, heildarlög 
hafa komið í Ijós rangfærslur. Pannig er í 7.kafla tilgreindir verð- og 
magntollar á grænmeti sem ekki eru lengur til staðar þar sem fallist var á 
rök um að fella þá niður.

SVP hafa borist borist bréf með síðbúnu svari fjármálaráðuneytis við erindi 
frá 30.nóvember sl. Þar kemur fram að í 104.gr. frumvarpsins til tollalaga er 
miðað við að einungis sé seldur tollfrjáls varningur til þeirra farþega og 
áhafna mllilandafara á leið úr landi sem hafa brottfararspjald. í greininni er 
þó að finna undanþáguheimild til ráðherra varðandi heimild til leyfishafa að 
selja farþegum og áhöfnum millilandafara við komu til tandsins tollfrjálsa" 
vörur skv. vörulista sem ráðherra ákveður i sérstaklega afmörkuðu 
verslunarrými.
Það er með ólíkindum að lesa svona texta i lagafrumvarpi á 21 .öld og minnir 
óneitanlega á reglur um söluturna í Reykjavík á ó.áratug síðustu aldar þar 
sem borgaryfirvöld vísuðu í sérstaka vörulista. SVÞ skora á Alþingi að fella 
niður síðari málsgreinar 104.gr. frumvarpsins og virða með því að verðleikum 
íslenska verslun sem komuverslun í Flugstöð Leifs Eiríkssonar keppir leynt Ojj 
Ijóst við á ójöfnum samkeppnisgrundvelli.
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Ráðuneytið vísar til bréfs Samtaka verslunar og þjónustu, dags. 30. nóvember sl. Bréfinu fylgdi 
yfirlýsing stjómar Samtakanna vegna reksturs tollfijálsra verslana í flugstöð Leifs Eiríkssoriar. í 
yfirlýsingunni er annars vegar skorað á stjómvöld að þau sjái til þess að rfldð dragi sig út úr 
verslunarrekstri í flugstöðinni, sem sé í samkeppni við einkarekna verslun á íslandi, og hins vegar 
er sett fram áskorun um að hætt verði að selja tollfijálsan vaming í frfliafnarverslun í komusal 
flugstöðvarinnar.

I frumvarpi til tollalaga, sem er til umfjöllunar á yfirstandandi þingi, er lagt til að sala úr tollfij álsri 
verslun verði eingöngu heimil gegn framvísun brottfararspjalds, sbr. 1. mgr. 104. gr. frumvarpsins. 
Þetta ákvæði er í samræmi við framkvæmd í mörgum erlendum flughöfiium. Þó er gert ráð fyiir að 
heimilt verði að selja farþegum við komu til landsins vörur úr tollfijálsum verslunum í 
takmörkuðu mæli, sbr. 2. mgr. 104. gr. frumvarpsins. í ákvæðinu er mælt fyrir um að slíkar 
verslanir skuli vera sérstaklega afinarkaðar og eingöngu aðgengilegar fyrir farþega og áhafnir sem 
koma til landsins. Þá er lagt til að ráðherra verði falið að ákveða með reglugerð hvaða vörur verði 
heimilt að selja í tollfrjálsri komuverslun en gert er ráð fyrir að takmarkaður fjöldi vörutegonda 
verði seldur í tollfijálsri komuverslun, sbr. 3. mgr. 104. gr. frumvarpsins.

Aðrar tillögur til breytinga á rekstri tollfijálsra verslana í flugstöð Leifs Eiríkssonar eru ekki 
ráðgerðar af hálfu ráðuneytisins. Beðist er velvirðingar á þeirri töf sem orðið hefur á afgre iðslu 
erindisins.
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