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Efni: Framhaldsumsögn Samtaka verslunar og þjónustu um frumvarp til laga um 
breytingu á lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum og tollalögum, 508. 
mál

SVÞ -  Samtök verslunar og þjónustu vísa til fyrri umsagnar samtakanna um frumvarp til laga 
um breytingu á lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum og tollalögum, 508. 
mál, dags. 16. mars sl. Í umsögninni voru gerðar einstaka athugasemdir um fyrirliggjandi 
frumvarp sem og almennar athugasemdir um fyrirkomulag og framkvæmd varðandi tollkvóta 
á landbúnaðarvörum.

A f gefnu tilefni vilja SVÞ fá að koma á framfæri við atvinnuveganefnd Alþingis frekari 
athugasemdum í ljósi þess að landbúnaðarráðherra hefur nú þegar gefið út reglugerðir þar sem 
auglýstir eru til umsóknar tollkvótar á einstaka landbúnaðarvörum.

Meðal þess sem SVÞ gerðu athugasemdir við í umsögn sinni voru breytingar á núgildandi 
ákvæði 12. gr. tollalaga, þ.e. ákvæði laganna sem varðar úthlutun á tollkvótum sem 
landbúnaðarráðherra úthlutar. Í frumvarpinu er lagt til að tollur á þær vörur, sem fluttar eru 
inn samkvæmt tollkvótum í viðauka IIIA, skuli vera 32% af grunntaxta viðkomandi vöruliðar 
miðað við SDR/kg. eins og hann er tilgreindur í viðauka IIA með lögunum. Eins og fram kom 
í umsögn SVÞ er með þessu lagt til að vörur þær sem íslenska ríkinu er skylt að heimila 
innflutning á verði framvegis miðaðar við tollabindingu í SDR á hvert kílógramm innfluttrar 
vöru.

SVÞ vöktu athygli á að með bindingu við SDR væri hætt við að viðhaldið yrði ákveðinni 
tengingu við verðlag sem tekur m.a. breytingum með hliðsjón af gengisþróun. Til upplýsingar 
bentu SVÞ á þróun gengis SDR frá árinu 2005 til dagsins í dag. Þar kom m.a. fram að gengi 
SDR hafi farið úr 93,32 árið 2005 í 194,79 árið 2012. Vöruðu SVÞ við því að tengja tollkvóta 
með þeim hætti sem lagt er til í frumvarpinu við SDR enda fæli slíkt í sér ígildi verðtengingar 
sem ætlunin var að leggja af.

Til upplýsingar er eftirfarandi framangreind samantekt sem byggist á upplýsingum frá 
Seðlabanka Íslands og er miðað við skráð sölugengi SDR í byrjun marsmánaðar á hverju ári.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
93.32 93,54 100,18 106,03 166,38 197,08 182,79 194,79

Frá því að atvinnuveganefnd bárust athugasemdir umsagnaraðila og fékk gesti á fundi
nefndarinnar hefur landbúnaðarráðherra nú þegar, eins og áður segir, gefið út reglugerðir þar
sem auglýstir eru til umsóknar tollkvótar á einstaka landbúnaðarvörum. Nánar tiltekið voru 
hinn 25. maí sl. auglýstir til umsóknar tollkvótar vegna innflutnings á svína-, kinda-, geita- og 
alifuglakjöti, unnum kjötvörum og smjöri og ostum. Með umræddum auglýsingum hefur 
ráðherra nú vikið frá verðtollum yfir í magntolla. Hins vegar er ljóst af þessum auglýsingum
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að þær athugasemdir sem SVÞ vakti athygli á varðandi tengingu við SDR hafa nú orðið að 
veruleika með tilheyrandi óhagræði fyrir innlenda hagsmunaaðila, allt frá innflytjendum til 
neytenda. Í ljósi þess að gengi SDR hefur hækkað um 60% frá árinu hefur verð á umræddum 
tollkvótum hækkað til samræmis við þær breytingar. Sem dæmi um áhrif þessa á umrædda 
tollkvóta má benda á að árið 2008 var magntollur á fryst svínakjöt 493 kr./kg. en samkvæmt 
þeim kvótum sem auglýstir voru í síðustu viku en tollur á sömu vöru 795 kr./kg. Þá voru 
magntollur á fryst hænsni árið 2008 181 kr./kg. en er nú 292 kr./kg. Því hafa tollkvótar þeir 
sem boðnir voru út í síðustu viku hækkað verulega í takt við fordæmalausa hækkun erlendra 
gjaldmiðla gagnvart íslensku krónunni.

Það er því engum vafa undirorpið að tenging tollkvóta við SDR felur í sér verulegt óhagræði 
gagnvart innflutningi á landbúnaðarvörum og um leið er dregið úr öllum hvata fyrir 
innflytjendur til að nýta sér þá kvóta. Ekki er eingöngu um ræða óhagræði fyrir innflytjendur 
og verslanir heldur einnig gagnvart neytendum sem ekki munu njóta þess hagræðis sem m.a. 
samningurinn um Alþjóðaviðskiptastofnunina var ætlað að tryggja. Þá er með þessum hætti 
komið í veg fyrir eðlilega samkeppni gagnvart innlendum framleiðendum.

Það kann því að orka verulega tvímælis að með þessum hætti sé ráðherra landbúnaðarmála, 
sem einnig er ráðherra neytenda- og samkeppnismála, að ganga gegn eðlilegri samkeppni og 
hagsmunum neytenda. Þá er það mat SVÞ að tenging við SDR felur í sér enn eina hindrun 
fyrir innflutningi á landbúnaðarvörum. Því er með slíkri framkvæmd verið að verja með 
óeðlilegum hætti innlenda framleiðslu gagnvart innflutningi á landbúnaðarvörum. SVÞ benda 
á að á aðildarríkjum að samningnum um Alþjóðaviðskiptastofnunina hvílir sú skylda að 
afnema innflutningshöft á landbúnaðarvörur sem áður höfðu þróast mjög á skjön við almennar 
reglur GATT. Aðild að samningum felur einnig í sér að ekki er hægt að hefta innflutning á 
landbúnaðarvörum nema samkvæmt þröngum undanþáguheimildum er lúta m.a. að 
takmörkun innflutnings vegna heilbrigðis manna, dýra eða plantna.

Í ljósi þessa brýna SVÞ fyrir atvinnuveganefnd að tryggja að tollkvótar verði ekki tengdir 
gengi SDR með þeim hætti sem lagt er til í frumvarpinu og þegar hafa þegar verið auglýstir 
lausir til umsókna. Ítreka SVÞ annars það sem þegar hefur komið fram í framangreindri 
umsögn samtakanna hvað þann þátt varðar sem og almennt þær athugasemdir sem þar koma 
fram.

Að öllu framangreindu virtu leggjast SVÞ alfarið gegn lögfestingu þessa frumvarps í 
núverandi mynd. Er það einlægt mat SVÞ að frumvarpið hafi verulega skaðleg áhrif á 
innflytjendur, neytendur og sér í lagi samkeppni á innlendum markaði.

Virðingarfyllst, 
f.h. SVÞ

Andrés Magnússon 
framkvæmdastj óri

Láms M.K. Ólafsson 
lögfræðingur
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