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Efni: Frumvarp til laga um tollalög (úthlutun tollkvóta), 137. mál á 143. löggjafarþingi

Frumvarpið var sent Bændasamtökum Íslands til umsagnar með tölvubréfi frá nefndasviði 
Alþingis, dags. 7. nóvember 2013.

Bændasamtök Íslands vilja vekja athygli á umsögn sinni um þingmálið, frá því það var 
upphaflega lagt fram á Alþingi, á 140. löggjafarþingi (erindi nr. Þ. 140/1548). Það var svo 
flutt nánast í óbreyttri mynd á 141. löggjafarþingi, sbr. 272. mál á þskj. 305. Í meðförum 
þingsins var gerð breyting á frumvarpinu, sbr. þskj. 745, m.a. í ljósi athugasemda 
Bændasamtakanna. Bændasamtökin hafa eftir sem áður efasemdir um ákvæði laganna sem 
lúta að skilgreiningu þess hvenær framboð búvara telst nægjanlegt og leyfa sér að vísa í 
fyrrgreinda umsögn sína vegna þeirra.

Að auki vilja Bændasamtökin benda á eftirfarandi vegna þess frumvarps sem nú er til 
meðferðar hjá atvinnuveganefnd. Í athugasemdum með lagafrumvarpinu kemur að þegar lög 
nr. 160/2012 tóku gildi og farið var að vinna eftir ákvæði 3. mgr. 12. gr. tollalaga hafi komið 
í ljós ákveðnir vankantar við ákvörðun á tolli og að þessir vankantar hafi falist í því að í 
sumum tilfellum hafi tilgreind aðferð til útreiknings á tolli orðið til þess að tollur á dýrari 
vörur yrði umtalsvert hærri en á ódýrari vörum. Til dæmis hafi komið í ljós að magntollur á 
dýrari nautavöðvum hefði orðið hærri en þeir tollar sem um getur í tvíhliða samningum 
Íslands við ESB og/eða WTO-tollkvótareglugerðum þegar opinn tollkvóta á nautakjöti var 
ákveðinn til að mæta skorti á markaði sl. vor.

Með frumvarpinu er m.a. lagt til að sett verði ákveðið hámark sem magntollur innan tollkvóta 
skal bera úr viðauka IVA og B við tollalög og skal hann ekki vera hærri en 45% af ákveðnum 
magntolli samkvæmt tollskrá. Bændasamtökin vilja benda á að þróun gengis íslensku 
krónunnar kann að hafa áhrif á þýðingu hámarks þessa hlutfalls. Krónan kann að styrkjast á 
næstu misserum og eftir því sem hún styrkist gagnvart erlendum gjaldmiðlum kann sú staða 
að koma upp að tollverndin kunni að rýrna. Það er mat Bændasamtaka Íslands að nauðsynlegt 
sé að gerð verð frekari og nákvæmari grein fyrir því hvers vegna hlutfallið er ákveðið 45% og 
hvaða áhrif þróun gengis íslensku krónunnar kann að hafa á toll á þessar umræddu dýrari 
vörur.
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