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Efni: Umsögn Samtaka verslunar og þjónustu um frumvarp til laga um breytingu á 
tollalögum, nr. 88/2005, með síðari breytingum, 137. mál

SVÞ -  Samtök verslunar og þjónustu vísa til erindis atvinnuveganefndar Alþingis, dags. 7. 
nóvember sl., þar sem óskað er umsagnar samtakanna um frumvarp til laga um breytingu á 
tollalögum nr. 88/2005, með síðari breytingum (úthlutun tollkvóta), 137. mál.

SVÞ hafa kynnt sér framkomið frumvarp og gera samtökin ekki sérstakar athugasemdir hvað 
varðar efni þess. Hins vegar vilja samtökin koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum hvað 
varðar tilurð þessara breytinga sem og mikilvægi þess að málaflokkur þessi verði tekinn til 
hei 1 darendurskoðunar.

Eins og fram kemur í almennum athugasemdum við frumvarpið hafa að undanfömu verið 
gerðar breytingar á ákvæðum laga um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, nr. 
99/1993, og tollalögum, nr. 88/2005, í kjölfar álits umboðsmanns Alþingis þar sem 
umboðsmaður komst að þeirri niðurstöðu að heimildir sem sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra eru veittar til álagningar tolla á innflutning landbúnaðarvara á grundvelli 
samnings um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar væru ekki í samræmi við þær kröfur til 
skattlagningaheimilda sem leiðir a f  ákvæðum 40. gr. og 1. mgr. 77. gr. stjómarskár 
lýðveldisins íslands, nr. 33/1944. Nánar tiltekið braut ráðherra gegn umræddum ákvæðum 
stjómarskrárinnar með einhliða ákvörðun sinni um breytingu á hvaða tollafyrirkomulagi var 
komið á hverju sinni, þ.e. verðtoll eða magntoll. Ekki er ástæða til að rekja það mál frekar hér 
en það ítrekast að SVÞ kvörtuðu undan umræddri framkvæmd ráðherra til umboðsmanns 
Alþingis sem komst að áðumefndri niðurstöðu.

Við þetta er að bæta, þar sem ekki er greint frá því í almennum athugasemdum við 
frumvarpið, að eitt aðildarfélaga SVÞ höfðaði svo í kjölfarið á áðurnefndu áliti umboðsmanns 
Alþingis mál gegn íslenska ríkinu vegna ákvarðana ráðherra um beitingu á tilteknum tollum, 
sbr. framanritað, og komst Héraðsdómur Reykjavíkur að þeirri niðurstöðu að ráðherra hafði 
brotið gegn áðumefndum ákvæðum stjómarskrárinnar með tilheyrandi fjárhagslegu tjóni á 
hagsmunum kæranda. Var íslenska ríkið því dæmt til að greiða kæranda skaðabætur.

í kjölfarið voru gerðar einstakar á ákvæðum framangreindra laga. í umsögnum um frumvörp 
þau sem lögð voru fram á sínum tíma til breytinga á lögunum gerðu SVÞ alvarlegar 
athugasemdum varðandi bæði þær breytingar sem lagðar voru til, og voru samþykktar, sem og 
fyrirkomulagi þessa málaflokks í heild sinni. Varðandi síðastnefnda atriðið bentu SVÞ á að 
flækjustig varðandi framkvæmd þessara mála væri mikið og skorti verulega á gagnsæi 
varðandi málaflokkinn og regluverkið. Var því lagt til að málaflokkur þessi væri tekin til 
heildarendurskoðunar í stað þess að leggja til einstakar breytingar hveiju sinni. Hefur nú 
komið á daginn að áhyggjur SVÞ a f  þessum málum hafa komið fram því enn og aftur eru nú
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lagðar fram einstaka breytingar á tollalögum í þá vegu að rétta a f  ákveðna lagalega slagsíðu 
vegna síðustu breytinga.

I ljósi þessa ítreka SVÞ enn og aftur mikilvægi þess að áðumefnd lög verði tekin til 
heildarendurskoðunar til að bæta úr þeim göllum sem á þeim eru sem og til að samræma þau 
ákvæði að fullu leyti í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar íslenska ríkisins á sviði 
innflutnings á landbúnaðarvörum.

Að öðru leyti gera SVÞ ekki frekari athugasemdir varðandi framkomið frumvarp til breytinga 
á tollalögum að svo stöddu.

Virðingarfyllst, 
f.h. SVÞ

Lárus M.K. Ólafsson 
lögfræðingur
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