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Rafræn tollafgreiðsla

1) Meginregla: rafræn tollafgreiðsla.

Rafrænni tollafgreiðslu hefur veríð komið á í áfongum. SMT-tollafgreiðsla var fyrst tekin upp 
árið 1991. Með breytingum á tollalögum á árinu 1996 markaði Alþingi þá stefnu að 
tölvuvæða öll samskipti vegna tollafgreiðslu fyrir árið 2000. Þeim áfanga var náð í byijun árs 
2001 þegar frestur aðila, sem stunda inn- og útflutning í atvinnuskyni, til þess að taka upp 
rafræna skil upplýsinga rann út.

Breytt form á tollafgreiðslu hefur um nokkra hríð kallað á breyttar áherslur

a) við tollheimtu og tolleftirlit

áhættugreining og tollendurskoðun (119. gr.) í stað beins eftirlits 
varðveisla gagna 
réttindi og skyldur 
breytt hlutverk tollstjóra

b) að teknu tilliti til nýrrar stéttar fyrirsvarsmenna inn- og útflytjenda (tollmiðlarar, 
XI. Kafli)

2) Varðveisla viðeigandi fvleigagna við rafræna tollafgreiðslu (29. sr'):

Innflytjandi sem er bókhaldsskyldur 
Aðrir innflytjendur 
Tollmiðlarar

3~> Tollmiðlarar:

a) nýtt hugtak, tollmiðlari (47. gr.)
b) leyfisskyld starfsemi (48. gr.)
c) skýrari ákvæði um ábyrgð tollmiðlara

ábyrgð á upplýsingum (33. gr.)
ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda (127. gr.)

Hlutverk tollstióra:

a) Almennt hlutverk tollstjóra (42. gr.)

b) Sérstakt hlutverk tollstjórans í Reykjavík (43. gr.)

Tölvu- og upplýsingakerfi, gerð tollskjala og annarra eyðublaða 
Gerð verklagsreglna og miðlun upplýsinga 
Bindandi ákvarðanir um tollflokkun vöru (21. gr.)
Tollendurskoðun (119. gr.)

Upplýsingaskylda innflytjenda og annarra (30. gr.)
Ótvíræður aðgangur tollstjóra að starfstöðvum tollskyldra aðila (30. gr.) 
Aðstoð lögreglu (119. gr.)

Áhættugreining 
Aðstoð við aðra tollstjóra



Rekstur tollskóla ríkisins

Ákvæði um vörslur og meðferð ótollafgreiddra vara.

a) Almenn ákvæði og sérstök ákvæði

b) Breytt hugtakanotkun

c) Skilyrði fyrir til leyfum til rekstrar geymslusvæða fyrir ótollafgreiddar vörur (91., 96., 
101. og 105. gr.)

d) Ákvæði um vörsluábyrgð (75., 77. og 78. gr.) og yfirfærslu vörsluábyrgðar (81. -  83. gr.)

e) Vöntun og umframbirgðir á geymslusvæðum (84. -  87. gr.)

f) Breyttar reglur um meðferð ótollafgreiddra vara í tollvörugeymslu

Úttektir
Geymsla tollafgreiddra og ótollafgreiddra vara (94. gr.)
Aðvinnsla í tollvörugeymslu (95. gr.)
Geymslutími (70. gr.)

g) Breyttar reglur um tollfijálsar verslanir

Sala gegn framvísun brottfararspjalds (104. gr.)
Afmörkun komuverslunar og vöruúrval í slíkri verslun (104. gr.)

Endurákvörðun og áætlun aðflutningsgialda

Bindandi ákvörðun um tollflokkun vöru (21. gr.)
Endurákvörðun aðflutningsgjalda (111. og 112. gr.)
Önnur endurákvörðun (113. gr.)
Áætlun aðflutningsgjalda (115. gr.)

Einfaldari kæruleiðir

Ríkistollanefhd í stað ráðuneytis 

Tollgæsluvald:

a) hugtaldð tollgæsluvald (146. gr.)

b) uppbyggingu breytt með hliðsj ón af lögreglulögum.

c) Leit á ólögráð einstaklingum (160. gr.)

d) Haldlagning reiðufjár (162. gr.), með vísan til framvísunarskyldu í 2. mgr. 27. gr.

Refsiákvæði:


