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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um um breytingar á tollalögum o.fl., 205. mál.

Samtök atvinnulífsins (SA) eru sammála þeirri viðleitni sem kemur fram í 1. gr. frumvarpsins 
þar sem lögð er til breyting á tollalögum, nr. 88/2005 sem myndi tvöfalda hámarksfjárhæð 
stjórnsýslusekta þeirra sem tollstjóra er heimilt að leggja á í ef brotið er gegn lögunum. 
Samtökin telja hinsvegar hækkun sú sem lögð er til, úr 300.000 krónum í 600.000 ekki vera 
nægilega en núverandi fjárhæð er frá árinu 1996.

Nýlega lét innanríkisráðuneytið sérstaka nefnd vinna skýrslu um skipulag og tilhögun 
rannsóknar og saksóknar í efnahagsbrotamálum en umrædd skýrsla var birt á heimasíðu 
ráðuneytisins þann 11. nóvember s.l. og telja samtökin vert að benda á nokkur atriði sem þar 
koma fram. Í skýrslunni kemur fram að m.a. fram að ósamræmi sé í því hámarki 
stjórnsýslusekta vegna brota sem annars sæti meðferð lögreglu og er í því samhengi 
sérstaklega vakin athygli á því að tollstjóri geti aðeins lagt á að hámarki 300.000 kr. 
stjórnsýslusekt vegna tollalagabrota, sbr. 185. gr. tollalaga nr. 88/2005 en öll mál sem varða 
hærri fjárhæðir þurfi að senda til lögreglu. Leiðir þetta til þess í tilviki tollstjóra að óþarflega 
mörg mál verður að senda lögreglu/ákæruvaldi til meðferðar jafnvel þótt málin teljist upplýst 
og aðilar hafi játað. Slík framkvæmd hefur jafnframt í för með sér ákveðinn tvíverknað og þar 
með sóun á tíma og fjármunum. Til samanburðar er bent á að skattrannsóknarstjóri hefur 
heimild til að leggja á sektir allt að fjárhæð 6 milljónir króna ef brotið telst ekki stórfellt. Eru 
þessir flokkar sambærilegir að mörgu leyti en t.d. má nefna að viðurlög beinast að 
einstaklingum, þ.e. fyrirsvarsmönnum fyrirtækja vegna brota sem framin eru í atvinnurekstri. 
Benda skýrsluhöfundar á að æskilegt sé að brot sem eru álíka alvarleg og skaðleg ættu að 
varða svipuðum viðurlögum.

SA mæla því með því að hámarkið verði hækkað verulega frá því sem nú er lagt til og verði 
sambærilega við þá fjárhæð sem miðað er við í skattalagabrotum eða 6 milljónir króna nema 
brotið sé þess eðlis að það þyki þurfa að vísa því til lögreglu. Myndi slíkt leiða til aukinnar 
skilvirkni og skjótrar afgreiðslu mála í þeim tilfellum þar sem mál teljast að fullu upplýst og 
aðilar hafa lýst yfir vilja til að ljúka málinu með sektargerð. Lögreglurannsókn og 
málsmeðferð fyrir dómstólum er tímafrek og kostnaðarsöm fyrir alla aðila og því æskilegt að 
ljúka megi brotum sem ekki teljast stórfelld eða alvarleg með skjótum og einföldum hætti.

SA gera engar athugasemdir við aðrar greinar frumvarpsins.

Virðingarfyllst,
f.h. Samtaka atvinnulífsins
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