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

I. ALMENNT

Vísað er til erindis efnahags- og viðskiptanefndar, dagsett 27. febrúar þar sem óskað er umsagnar 
Félags atvinnurekenda (FA) um frumvarp til laga um breytingu á lögum um vörugjald, nr. 97/1987, og 
tollalögum, nr. 88/2005, með síðari breytingum (619. mál).

FA gerir eftirtaldar almennar athugasemdir við frumvarpið, tilurð þess og álagningu vörugjalda yfir 
höfuð:

1. FA gerir ekki athugasemdir þær breytingar sem lagðar eru til. Um er að ræða augljósar 
lagfæringar þannig að upphæð vörugjalda sé samræmd miðað við sykur- og 
sætuefnainnihald.

2. Þrátt fyrir ofangreint skal því haldið til haga sem FA og aðrir aðilar hafa ítrekað bent á við 
meðferð upprunalegs frumvarps um vörugjöld á matvælum. Tilvikin eru fleiri þar sem breyta 
þyrfti lögum til að samræma gjaldtöku og má færa rök fyrir því að upp komi fleiri og fleiri 
tilvik eftir því sem málum vindur fram. Það getur ekki verið til marks um vandaða 
lagasetningu og skilvirka gjaldtöku þegar sífellt þarf að aðlaga lög til þess að viðhalda 
samræmi milli vörutegunda. Og það dugar jafnvel ekki til í öllum tilvikum.

3. Frumvarp þetta varpar ljósi á óvandaða framkvæmd breytinga á vörugjöldum á matvælum. 
Þessu höfðu FA og fleiri aðilar varað við. Hin nýju lög sem samþykkt voru í desember eru 
komin í gildi, en vinna við aðlagaðir á tollskrá og breytingar á tollnúmerum stendur enn yfir. 
Fulltrúar Tollstjóra sátu ágætan fund með fyrirtækjum örfáum dögum fyrir gildistöku hinna 
nýju laga. Fyrirtækin hafa því ekki haft nægilegan tíma til að bregðast við nýrri skipan mála.

4. Ljóst má vera að hin nýju lög lögfesta mismunandi meðferð vörugjaldsskila eftir því hvort er 
um innflytjendur eða framleiðendur að ræða. Þannig kvarta framleiðendur yfir því að geta 
ekki fengið álagningu skv. tollskrá, vöru fyrir vöru, eins og innflytjendur geta fengið. Á móti 
kvarta innflytjendur yfir skakkri samkeppnisstöðu sem lýsir sér í því að framleiðendur geta 
valið sig frá greiðslu vörugjalda á aðföngum. Það þýðir að framleiðendur þurfa ekki að bera 
gjaldagreiðslur af rýrnun, ólíkt því sem innflytjendur búa við.

5. Ofangreint staðfest að vörugjöld eru einfaldlega úrelt fyrirkomulag sem sé flókið í 
framkvæmd. Álagning vörugjalda uppfyllir ekki markmið um gagnsæja, samræmda eða 
skilvirka skattheimtu.



II. ÖNNUR ATRIÐI

Að lokum áskilur Félag atvinnurekenda sér rétt til að koma frekari athugasemdum á framfæri á síðari 

stigum.

Félagið lýsir sig jafnframt reiðubúið til að funda um efnið sé þess óskað.

Virðingarfyllst,

Almar Guðmundsson 
Framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda


