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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um brevtingu á lögum um vörugjald nr. 
97/1987 með síðari breytingum (lagfæringar á tilvisunum og tollskrárnúmerum 
vegna álagningar á sykur og sætuefni).

Tollstjóri hefur móttekið tölvupóst frá nefndasviði Alþingis þann 27. febrúar s.l. þar 
sem embættinu var gefinn kostur á að koma á framfæri skriflegri umsögn um 
ofangreint lagafrumvarp.

Eftirfarandi eru athugasemdir og ábendingar Tollstjóra við frumvarpið.

Skilgreining á viðbættum svkri og sætuefiium:
í 5. mgr. 3. gr. laga um vörugjald er innflytjendum gefinn sá valkostur að greiða 
vörugjald á grundvelli magns viðbætts sykur og viðbættra sætuefha í vörunni. 
Skilgreining á því hvað er viðbættur sykur og viðbætt sætuefni er því er grundvöllur 
skattlagningar fyrir þá sem velja sykurleiðina. Telur Tollstjóri því nauðsynlegt að 
skilgreiningu á þessum hugtökum verði að finna í lögunum sjálfum og leggur til 
eftirfarandi skilgreiningar:

Viðbættur sykur:
Viðbœttar ein- eóa tvísykrur eða önnur matvœli sem bera vörugjald (ekki aukefni) 
sem notuð eru til að sœta mat, til dæmis hunang og sýróp. Sykur telst ekki viðbœttur í 
þeim matvælum þar sem hann er náttúrulega til staóar, s.s. ávaxtasykur í ávöxtum og 
mjólkursykur í mjólkurvörum.

Viðbætt sætuefni:
Viðbætt sætuefni eru efni sem bera vörugjald sem notuð eru til að gefa matvælum sætt 
bragó eóa í borðsætuefhi. Viðbætt sætuefni eru aukefni sem notuð eru í stað sykurs.

Tilvísun í vörugjaldsskvrslu:
Samtök iðnaðarins vilja jafna stöðu framleiðenda og innflytjenda og bæta orðinu 
„framleiðandi“ inn í 5. mgr. 3. gr. laga um vörugjald. Tollstjóri tekur ekki afstöðu til 
erindis Samtaka iðnaðarins en bent er á að verði orðinu framleiðandi bætt inn í



greinina þarf einnig að bæta inn tilvísun í vörugjaldsskýrslu. í greininni er aðeins talað 
um tollskýrslu sem á eingöngu við um innflytjendur.
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