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Vegna firumvarps til laga um breytmgu á tollalögum, nr. 88/2005, með síðari 
breytingum (úthlutun tollkvóta).

Vísað er til beiðni atvinnuveganefndar Alþingis dags. 25. nóvember 2013 þar sem óskað er 
efitir svari ráðuneytisins vegna athugasemda Bændasamtaka íslands um frumvarp til laga um 
breytingu á tollalögum nr. 88/2005, með síðari breytingum (úthlutun tollkvóta). Þá er einnig 
óskað eftir afstöðu ráðuneytisins til lítilsháttar breytingu á orðalagi.
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I umsögn Bændasamtaka Islands kemur fram: „Það er mat Bœndasamtaka Islands að 
nauðsynlegt sé að gerð verði frekari og nákvæmari grein fyrir því hvers vegna hlutfallið er 
ákveðið 45% og hvaða áhrifþróun gengis íslensku krónunnar kann að hafa á toll á þessar 
umræddu dýrari vörur. ” Þegar tollkvóti hefur verið veittur vegna innflutnings á nautakjöti, 
t.d. á sl. tveimur árum hefur tollur verið ákveðinn 40% af magntolli samkvæt tollskrá. í 
frumvarpinu er hins vegar lagt til að tollurinn verði 45%. Þetta er gert í tvennum tilgangi. í 
fyrsta lagi að meginreglan haldist skv. 3. mgr. 12. gr laganna, þ.e. að vera mismunur innlends 
og erlends heildsöluverðs. í öðru lagi að ef gengi á krónunni styrkist þá væri 5% upp á að 
hlaupa. Fleiri þættir koma þó inn í þetta dæmi s.s. verðþróun á kjöti erlendis.

Við vinnslu frumvarpsins virðist hafa láðst að tilgreina "og" í c. lið 1. gr. frumvarpsins, en þar 
kemur fram "Við 3. málsl. bætist: að viðbættri heildsöluálagningu." Rétt er að bæta ”og" 
við setninguna þannig að hún hljóði með efitirfarandi hætti, verði firumvarpið að lögum: 
"Hafi vara ekki verið flu tt til landsins á síðustu sex mánuðum er heimilt að miða 
innflutningsverð við viðskiptaverð vörunnar í útflutningslandi að viðbættum flutnings- og 
vátryggingarkostnaði og að viðbættri heildsöluálagningu.” Með vísan til framangreinds 
telur ráðuneytið rétt að c. liður 1. gr. frumvarpsins hljóði svo: "Við 3. málsl. bætist: og að 
viðbættri heildsöluálagningu."
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