
Alþingi 
Erindi nr. Þ 141/1826 
komudagur 1.3.2013 o

Nefndasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík, 1. mars 2013

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um vörugjald, 
nr. 97/1987, og tollalögum, nr. 88/2005, með síðari breytingum,
619. mál.

Samtök iðnaðarins fagna því að stefnt skuli að því að sníða veigamestu vankanta af 
lögum nr. 156/2012. Samtökin eru því afar fylgjandi að tollskrárnúmerin 
2203.0091, 2203.0092, 2203.0093, 2203.0094, 2203.0095, 2203.0096 og 
2203.0099 (bjór) skuli felld úr viðauka með vörugjaldslögum. Jafnframt fagna 
Samtökin uppskiptingu á tollskrárnúmerum sem innihalda gosdrykki þannig að 
vörugjald verði ekki lagt á gosdrykki sem innihalda eingöngu bragðefni en hvorki 
sykur né sætuefni.

Tvennt stendur enn út af sem SI telja mjög mikilvægt að verði tekið inn í 
lagafrumvarpið. Ljóst er að lögin munu ekki ná þeim tilgangi sínum að einfalda 
vörugjaldskerfið í þessari lotu þar sem flestir framleiðendur sjá sér hag í að halda 
áfram að versla hráefni út á vörugjaldsskírteini og greiða vörugjald af fullunnum 
vörum eftir á. Þeim mun mikilvægara er að framkvæmdin verði þannig að jafnræði 
ríki milli innlendra framleiðenda og innflytjenda.

Íslenskir framleiðendur standa ekki jafnfætis innflytjendum
Samkvæmt lögum nr. 156/2012 geta innflytjendur ákveðið að öllu leyti hvort hver 
og ein vara ber sykurgjöld skv. uppskrift eða tollflokki, en framleiðendur verða að 
taka eina ákvörðun um allar vörur innan hvers og eins tollflokks. Það er fjölbreytt 
flóra vara innan vissra flokka, þ.a. innlendir framleiðendur margra vara innan sama 
flokks verða í sumum tilfellum að velja mun dýrari leið fyrir sumar vörur sínar en 
innflytjendur geta gert. Ljóst er að framleiðendur myndu ekki sætta sig við slíka 
mismunun og myndu leita réttar síns fyrir dómstólum þar sem yrði látið reyna á 
hvort umrætt ákvæði í löggjöfinni stangaðist á við jafnræðisreglu 
stjórnarskrárinnar. Lausnin á þessu er ekki flókin og tollstjóraembættið hefur 
staðfest að tiltekin orðalagsbreyting mundi bjarga málinu. Hún er sú að breyta 1. 
gr. laganna einfaldlega þannig að orðin "eða framleiðanda" bætast við eins og 
rauðmerkt er í texta hér að neðan: Samtök iðnaðarin leggja til að eftirfandi 
breyting verði gerð á lögum um vörugjald nr. 97/1987:

Við 3. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Þrátt fyrir ákvæði þessarar greinar um útreikning vörugjalds getur tollstjóri heimilað 
innflytjanda eða framleiðanda matvæla sem falla undir A- og B-lið í  viðauka I við 
lögin að tilgreina á tollskýrslu þyngd viðbætts sykurs eða sætuefnis í  vöru mælda í 
kílógrömmum eða grömmum og greiða vörugjald í samræmi við þá þyngd. Fari 
innflytjandi eða framleiðandi fram á að reikna gjald með þessum hætti skal hann 
vera tilbúinn til að framvísa innihaldslýsingu frá framleiðanda vöru þar sem fram 
kemur nákvæm þyngd sykurs eða sætuefna, hvenær sem tollstjóri óskar eftir því. 
Nýti innflytjandi eða framleiðandi sér heimild samkvæmt þessari grein skal grunnur 
til útreiknings vörugjalds vera 210 kr. á hvert kílógramm af viðbættum sykri. Í  þeim 
tilvikum þar sem sætuefni kemur í stað sykurs í vöru eða er til staðar ásamt sykri 
og innflytjandi eða framleiðandi nýtir sér heimild samkvæmt þessari grein skal hann 
á grundvelli innihaldslýsingar tilgreina þyngd sætuefna í vöru og greiða 42 kr. fyrir 
hvert gramm af viðbættum sætuefnum í vörunni.
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Í öðru lagi þarf að fella úr viðauka með vörugjaldslögum nokkur tollskrárnúmer
sem innihalda hreinar mjólkurvörur, án sykurs eða sætuefna, s.s. undanrennuduft, 
hreina súrmjólk, hreint jógúrt og sýrðan rjóma. Samtökin leggja til að við 5. gr. 
frumvarpsins bætist e) liður svohljóðandi: Tollskrárnúmerin 0402.1000, 
0403.1019, 0403.1029, 0403.9014 og 0403.9019 falla brott úr A-lið viðaukans.

SAMTÖK IÐNAÐARINS

forstöðumaður matvælasviðs
Orri Hauksson, 
framkvæmdastjóri
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