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Álit
um frumvarp til laga um breytingu á lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum og tollalögum (úthlutun

tollkvóta).

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar.

Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Sigurgeir Þorgeirsson og Ólaf Friðriksson frá 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti, Pál Gunnar Pálsson og Steingrím Ægisson frá 
Samkeppniseftirlitinu, Almar Guðmundsson og Pál Rúnar Mikael Kristjánsson frá Félagi atvinnurekenda, 
Lárus M.K. Ölafsson frá Samtökum verslunar og þjónustu og Emu Bjamadðttur frá Bændasamtökum 
íslands.

Tilgangur og tilurð frumvarpsins.
Yfírlýstur tilgangur frumvarpsins er að takmarka eins og frekast er kostur valdheimildir ráðherra sem 

gilda við úthlutun tollkvóta. Frumvarpið er lagt fram í tilefni af áliti umboðsmanns Alþingis í máli nr. 
6070/2010 þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að þijár reglugerðir um úthlutun tollkvóta vegna 
innflutnings á ákveðnum landbúnaðarvöriím á tilgreindu tímabili skorti fullnægjandi lagastoð með tilliti til 
ákvæða stjórnarksrár um bann við framsali skattlagningarvalds. Álitið var gefíð út í tilefni af kvörtun 
Samtaka verslunar og þjónustu sem reis eftir að ráðherra kaus að binda úthlutun tollkvóta við verðtoll í stað 
magntolls eins og áður hafði tíðkast.

í áliti umboðsmanns var á það bent að úthlutun tollkvóta mætti leiða af alþjóðlegum skuldbindingum 
íslands gagnvart Alþj óðaviðskiptastofnuninni (WTO) um að heimila á tilteknum tímabilum innflutning á 
erlendum landbúnaðarvörum af tilteknu magni á engum tollum eða lægri tollum en samkvæmt almennum 
reglum. Taldi umboðsmaður mega ráða af 1. mgr. 12. gr. tollalaga að úthlutun tollkvóta sem tilgreindir eru í 
viðaukum III A og B færi eftir 65. gr, búvörulaga og að skv. 3. mgr. 12. gr. tollalaga færi um úthlutun 
tollkvóta sem tilgreindir eru í viðaukum IV A og B eftir 65. gr. A búvörulaga.

Umboðsmaður taldi með hliðsjón af 3. mgr. 5. gr. tollalaga að samspil umræddra lagaákvæða væri 
með þeim hætti að ákvörðun um hvort leggja ætti verð- eða magntolla til grundvallar álagningu í höndum 
ráðherra fengi vart staðist þau ákvæði stjómarskrár sem á reyndi Og að ráðherra hefði í raun frjálsar hendur 
við að ákvarða hversu hár tollurinn væri.

Umboðsmaður taldi enn fremur að 3. mgr. 12. gr. tollalaga, sbr. 65. gr. A búvörulaga, væri ekki 
nægilega skýr með tilliti til áskilnaðar stjómarskrár til að ráðið yrði á hvaða hlutlægu viðmiðum ráðherra 
byggði ákvörðun sína um lækkun tolls á vörur sem fluttar væm inn samkvæmt tollkvótum sem tilgreindir 
em í viðauka IV A.

Umfjöllun efnahags- og viðskiptanefndar.
Frumvarpið er til umfjöllunar í atvinnuveganefnd Alþingis sem vísaði því til umsagnar efnahags- og 

viðskiptanefndar. Efnahags- og viðskiptanefnd hefur afmarkað umfjöllun sína við tiltekna þætti 
frumvarpsins sem lýst er með eftirfarandi hætti í umsögn fjárlagaskrifstofu fj ármálaráðuneytisins sem fylgir 
frumvarpinu: „ Helstu breytingartillögur frumvarpsins eru ífyrsta lagi þœr að lagt er til að lögfest verði að̂  
miöað skuli við magntolla þegar tollkvótum er úthlutað samkvœmt viðaukum III A og B við tollalög. I 
viðaukunum eru tilgreindir tollkvótar sem skylt er að úthluta árlega samkvœmt skuldbindingum Islands í 
samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. í  öðru lagi er lagt til að skilgreint verði nánar í 
lögum hvaða skilyrði þurfi að vera fyrir hendi á innanlandsmarkaði til þess að tollkvótum verði úthlutað 
samkvæmt viðaukum IV A og B við tollalög og að nánar verði skýrt hvernig tollur skuli ákveðinn við 
úthlutun tollkvóta og lögfest hlutlœg skilyrði fyrir þeirri ákvörðun. I  þriðja lagi er lögð til breyting á 
hlutverki ráðgjafarnefndar sem nú starfar samkvœmt lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu á 
búvörum. ífrumvarpinu er lögð sú lagaskylda á nefndina að gera tillögur til ráðherra um úthlutun tollkvóta,



ákvörðun um verðjöfnunargjald við inn- og útfiutning og um beitingu viðbötartolla. Jafnframt eru ákvœði 
um upplýsingaskyldu til nefndarinnar efld. “

í umsögn Bændasamtakanna er lýst þeim greinarmun sem gerður er á vörum sem fluttar eru inn 
samkvæmt viðaukum III A og B annars vegar og viðaukum IV A og B hins vegar. í viðaukum III A og B 
eru tilgreindir tollkvótar sem ríkinu er skylt að úthluta árlega samkvæmt WTO-samningnuni en í viðaukum 
IV A og B eru tilgreindir kvótar sem því er heimilt að úthiuta. í umsögninni eru gerðar athugasemdir við 
skilgreiningu frumvarpsins á þeim aðstæðum sem þurfa að vera fyrir hendi til þess að umrædd heimild til 
viðbótarkvóta verði virk, sbr. 2. mgr. 1. gr., sem og útreikning tolls við þær aðstæður, sbr. c-lið 4, gr. 
Frumvarpið gerir eins og áður segir ráð fyrir því að ráðgjafarnefnd, sbr. 87. gr. búvörulaga, geri tillögu til 
ráðherra um úthlutun tollkvóta en í því sambandi ber henni að hafa til hliðsjónar hvort „framboð á 
viðkomandi vöru er ekki nœgjanlegt á innanlandsmarkaðiKomist nefndin að þeirri niðurstöðu að 
vöruskortur sé fyrir hendi tekur álagning tollsins mið af „ríkjandi heildsöluveröi frá a.m.k tveimur leiðandi 
dreifingaraðilum “.

Bændasamtökin telja að tilvitnuð ákvæði séu óskýr og að upplýsingaöflun sem liggi þeim til 
grundvallar gæti reynst vandkvæðum bundin. Telja samtökin með hliðsjón af greiningum 
samkeppnisyfírvalda á dagvörumarkaði hættu á að frumvarpið styrki enn frekar en orðið er stöðu 
smásölunnar á kostnað framleiðenda í landbúnaði.

Félag atvinnurekenda tekur undir gagnrýni um að umrædd skilgreining á vöruskorti sé óljós og bætir 
við að útreikningsviðmið tollsins muni girða fyrir að innflutningsaðilar hafi ábata af viðskiptunum. 
Frumvarpið sé af þeim sökum lítt til þess fallið að vega upp á móti skorti auk þess sem félagið telur að 
úthlutað magn tollkvóta hafi undanfarin ár verið mun minna en alþjóðlegar skuldbindingar íslenska ríkisins 
gera ráð fyrir. Félagið telur að yrði magn tollkvóta aukið gætu ríkissjóði hlotnast umtalsverðar tekjur auk 
þess sem áhrifín kæmu fram í bættum samkeppnisskilyrðum og velferð neytenda.

Samtök verslunar og þjónustu gagmýndu samráðsleysi við gerð fmmvaipsins og óskuðu eftir því að 
núverandi fyrirkomulag tollkvóta yrði endurskoðað með hliðsjón af alþjóðlegum skuldbindingum ríkisins. 
Tóku samtökin undir greindar áhyggjur af óskýrum ákvæðum frumvarpsins er varða tollkvóta sem heimilt er 
að bjóða út en hvað snertir vörur sem ríkinu er skylt að heimila innflutning á var áformum 4. gr. 
frumvarpsins um að miða við tollbindingu í SDR á hvert kílógramm mótmælt í ljósi gengisþróunar frá 2008. 
Samtökin lögðu loks ríka áherslu á það við meðferð málsins að fá aðkomu að aðild að ráðgjafamefnd um 
inn- og útflutning landbúnaðarvara.

Samkeppniseftirlitið áréttar að í frumvarpinu er gert ráð fyrir að skylda til úthlutunar tollkvóta, þ.e. 
samkvæmt viðaukum III A og Bs verði framvegis miðuð við magntolla í stað verðtolla. Eftirlitið telur að þótt 
magntollar séu út af fyrir sig illskárri kostur en verðtollar geti fyrirkomulag tollkvóta almennt haft skaðleg 
áhrif á hagsmuni neytenda og að nær sé að afhema allar hömlur á innflutning í þágu virkrar samkeppni. 
Eftirlitið vekur athygli á að afnám tollkvóta þurfi ekki að útiloka eðlilegan stuðning við innlenda framleiðslu 
og vísar í því sambandi til þróunar á grænmetismarkaði. Fram kemur í umsögn Sambands garðyrkjubænda 
að upp úr síðustu aldamótum hafi ríkið aðstoðað framleiðendur við að takast á við niðurfellingu tolla með 
sérstökum aðlögunarsamningi sem hafi skilað sér í aukinni hagræðingu, lækkun á verði, fjölbreyttara úrvali 
og aukinni neyslu grænmetis.

Samkeppniseftirlitið leggur til ef ekki verður fallist á sjónarmið þess um afnám tollkvótakerfísins að 
úthlutun tollkvóta verði endurgjaldslaus og hlutkesti varpað verði ásóknin umfram kvóta. Eftirlitið hvetur 
einnig til þess að innlendum framleiðendum verði ekki leyft að vera á meðal umsækjenda í því skyni að 
vemda eigin framleiðslu.

Niðurlag,
Eins og mál þetta ber með sér eru uppi óiíkar skoðanir um fyrirkomulag tollkvóta og þá 

vemdarhagsmuni sem að baki þeim búa. Framangreind umfjöllun vekur upp sígildar spumingar um hvort 
þær innflutningstakmarkanir sem í kvótunum felist séu réttlætanlegar með tilliti til hagsmuna neytenda. 
Afstaða Samkeppniseftirlitsins bendir til þess að út frá sjónarmiðum virkrar samkeppni sé svarið við þeirri 
spumingu neikvætt og að þörf sé heildarendurskoðunar.

Á móti hefur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið áréttað að ekki standi til með frumvarpinu að 
hrófla við markmiðum búvörulaga heldur sé einvörðungu verið að uppfylla kröftir stjómarskrár um 
skattlagningarheimildir sem leiða má af framangreindu áliti umboðsmanns Alþingis. Hafa í því sambandi 
vaknað spumingar um hvort óskýrleiki þeirra ákvæða sem gagnrýnd hafa verið valdi því að



ráðgjafamefhdinni eða eftir atvikum ráðherra séu ekki settar fullnægjandi skorður við beitingu þeirra 
skattiagningarheimilda sem í frumvarpinu felast. Á það hefur ráðuneytið ekki fallist og telur að ákvæði þess 
séu vel framkvæmanleg í þágu umræddra markmiða.

Alþingi, 20. apríl 2012.
Helgi Hjörvar, form.

Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Skúli Helgason.

Magnús Orri Schram.
Ámi Þór Sigurðsson.


