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Efni: llm sögn Isavia ohf. um frumvarp til laga um breytingar á m.a. löguni um ráðstafanir
gcgn umhverfism cngun a f völdum einnota umbúða fyrir gosdrj kkjarvörur, nr. 
52/1989, mcð síðari breytingum. Frumvarpið er lagt fyrir Alþingi á 143. löggjafarþingi 
2013-2014, sbr. þingskjal 267 -  205 mál.

Vísað e r  til frumvarps til laga um breytingar á tollalögum, nr. 88/2005, lögum um vörugjald, nr. 
97/2087, lögum um  virðisaukaskatt, nr. 50/1988, og lögum um ráðstafanir gegn uinhverfismengun a f  
völdum einnota  um búða fyrir gosdrykkjarvörur, nr. 52/1989, með síðari breytingum (sektir, 
greiðslufrestur í tolli, sykurskattur og skilagjald vegna einnota drykkjarumbúða), sem lagt e r  fyrir 
Alþingi á 143. löggjafarþingi 2013-2014, þingskjal 2 6 7 - 2 0 5  mál. Frumvarpið er nú í umsagnarferli.

Isavia ohf. m etur mikils  að fá tækifæri til að greina frá áliti félagsins á frumvarpinu. Tekið  skal fram 
að umsögn Isavia ohf. varðar e ingöngu fyrirhugaðar breytingar á lögum nr. 52/1989 um ráðstafanir 
gegn um hverfism engun a f  völdum  einnota umbúða fyrir gosdiy'kkjarvörur, eða IV. kafla fruinvarpsins.

Sam kvæm t fruinvarpinu er t ilgangur þess m.a. að auðvelda fram kvæm d laga nr. 52/1989 um 
ráðstafanir gegn um hverfism engun a f  völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur. Er m.a. vísað til 
óvissu um innheimtu skilagjalds við sölu í tollfrjálsri verslun, m.a. í komufríhöfn á 
Keflavíkurflugvelli. Er lagt til m eð frumvarpinu að  sú skylda verði lögð á herðar þeim, sem hafa leyfi 
til að selja  farþegum og  áhöfnum  millilandafara. við komu til landsins vörur úr tollfrjálsri verslun að 
þeim verði falið að leggja á o g  greiða skilagjald a f  gjaldskyldum vörum sam kvæ m t lögunum.

Tilefni breytingarinnar virðist aðallega vera ábendingar Endurvinnslunnar um að skilagjald vegna 
drykkjarvara í e innota  um búðum , sem seldar eru í komuverslun á Keflavíkurflugvelli, hafi ekki sk ilað  
sérti l  fé lagsins á sam a tím a og  það greiðir skilagjald til a lm ennings þegar þessum drykkjavörum  er  
skilað til endurvinnslu.
Verði frum varpið  að  lögum m á ráða a f  7. gr. þess að Fríhöfninni ehf., dótturfélag Isavia ohf. verði 
ætlað það  hlutverk að  innheimta skilagjaldið í samræmi við efni 7. gr. frumvarpsins þannig að 
Fríhöfnin skuli leggja á og greiða gjald sam kvæm t 1. mgr. 1. gr. laga nr. 52/1989 eins og um væri að  
ræða sölu innan lands.

Að mati Isavia breytir frum varpið  ekki þeirri grundvallar staðreynd að framangreint skilagjald á 
innfluttar drykkjarvörur í einnota um búðum  úr stáli, áli, gleri og plastefni gjaldfellur ekki fyrr en við 
tollafgreiðslu sam kvæ m t 27. gr. tollalaga nr. 88/2005.
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Félagið teiur ekki að orðalag  b.-liðar 7. gr. frumvarpsins um að aðilar skuli „...leggja á og greiða gjald 
sam kvæm t 1. mgr. eins og um væri að ræða sölu innan lands“ feli það í sér að skilagjaldið sé þar með 
gjaldfallið. I 27. gr. tollalaga nr. 88/2005 er kveðið á um þá meginreglu að ferðamenn og farmenn, sem 
kom a til íslands frá útlöndum, skulu ótilkvaddir gera tollstjóra grein fyrir tollskylduni varningi sem 
þeir hafa meðferðis. Ætla má að þetta skuli gert í síðasta lagi í tollhliði á v iðkom andi flugstöð. Er 
frumvarpið þannig  beinlínis í andstöðu við framangreint ákvæði tollalaga.

Félagið bendir á að ferðam enn og farmenn kaupa drykkjarvöru á tollfrjálsu svæði og  flytja hana m eð 
sér  inn í landið. Varan er því ekki tollafgreidd fyrr en farið er með hana í gegnum tollhlið 
Tollgæslunnar á  Keflavíkurflugvelli, sbr. 3. mgr. 27. gr. tollalaga og  þá fyrst gjaldfellur skilagjaldið 
skv. ofangreindum  ákvæ ðum , sem ekki taka breytingum skv. framlögðu frumvarpi. A f  þeim sökum  
yrði sú skylda sem leggjast myndi á Fríhöfnina í b. lið 7. greinar frumvarpsins um að leggja á og 
greiða skilagjald, í ósam ræm i við ofangreindar greinar.

Þá telur félagið að þrátt fyrir viðleitni frumvarpsins til að ráða bót á framangreindu muni frum varpið  
leiða til enn frekari m isræm is og ójafnræðis. Telur félagið að eftir sem áður verði það staðreynd að 
ekkert skilagjald sé greitt a f  einnota um búðum  sem neytt er í flugvélum sem fljúga til og frá lslandi.

Þá leiði frumvarpið til þess að skilagjald a f  drykkjarvörum, sem far- og ferðamenn hafa keypt annars 
staðar en í fríhafnarverslun Fríhafnarinnar ehf. verði þá innheimt í tollhliði í sam ræm i við 27. gr. 
tollalaga, en önnur regla gildi um drykkjarvöru sem keypt er í Fríhöfninni ehf. T elur félagið að í 
fram angreindu felist ósam ræm i og  mism unun sem ekki verði við unað og  engin rök standi til að komið 
verði á.

Félagið telur að framangreint muni ekki leysa þann vatida sem við sé að etja auk þess sem félagið telur 
sig  ekki geta unað við að vera sett í þá stöðu að framfylgja lagaákvæði sem gengur gegn skýrum 
ákvæðum  tollalaga nr. 88/2005.

Það er skoðun félagsins að heppilegra sé að finna nýja nálgun á framangreint vandamál sem feli í sér  
jafnræði milli þeirra aðila sem að máli þessu koma en leiði ekki til þess m isræm is sem félagið te lur að 
frumvarpið feli í sér.
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