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Efni: Tollvernd landbúnaðarhráefna

Samtök mjólkur- og kjötvinnslufyrirtækja, SMK, eru samtök fyrirtækja í úrvinnslu 
landbúnaðarafurða innan Samtaka iðnaðarins. Starfsemi fyrirtækja í SMK byggir að 
stærstum hluta á hráefnum innlends landbúnaðar og því eru örlög þeirra að verulegu 
leyti samtvinnuð örlögum landbúnaðarins. Það er skoðun félagsmanna SMK að mikilvægt 
sé fyrir íslenskt samfélag og þjóðarbúskap að atvinnurekstur sé sem fjölbreyttastur og 
því beri stjórnvöldum skylda til að verja eftir mætti innlenda virðisaukandi starfsemi en 
forðast að flytja hana úr landi.

Í bréfi frá stjórn Samtaka iðnaðarins dagsettu, 23. ágúst 2016, beina samtökin því til 
ráðherra að 1. tl. 1. mgr. 45. gr. reglugerðar nr. 630/2008 um ýmis tollfríðindi verði 
endurskoðaður á þann hátt að innlendum framleiðendum verði gert kleift að nálgast 
landbúnaðarhráefni í framleiðslu sína tollfrjálst. Stjórn SMK lýsir yfir fullkominni andstöðu 
við þau sjónarmið sem koma fram í bréfinu og vekja athygli á að því fer fjarri að um þær 
sé samstaða innan SI. SMK benda á að ef kröfur SI ná fram að ganga mun það hafa 
mjög alvarlegar og ófyrirsjáanlegar afleiðingar fyrir íslenskan landbúnað og 
úrvinnsluiðnað. Íslenskur landbúnaður býr nú þegar við erfiðar aðstæður sem skapast 
m.a. af ótryggu veðurfari og smæð markaðar. Verði leyfður óheftur innflutningur á 
hráefni til framleiðslu landbúnaðarafurða, án tolla og á mun lægra verði en fæst innan 
lands, mun það að líkindum skerða markað fyrir innlenda framleiðslu enn frekar og kippa 
þar með stoðum undan íslenskum landbúnaði til lengri tíma litið. Fari svo að landbúnaður 
leggist af að miklu eða öllu leyti verður hann tæplega tekinn upp aftur þó þess gerist 
þörf.

Landbúnaður er hverju ríki nauðsynlegur til að tryggja aðgang að matvælum við hvaða 
aðstæður sem upp kunna að koma og allar þjóðir styðja við sína landbúnaðarframleiðslu 
með einum eða öðrum hætti. Tollvernd er ein af mikilvægum leiðum sem íslensk 
stjórnvöld hafa hingað til beitt til að vernda innlenda framleiðslu. SMK hvetja stjórnvöld 
til að kanna nú þegar um hvort regluverk tollverndar sé nægilega traust m.t.t. 11. tl. 7. 
gr. tollalaga og að grundvöllur núverandi fyrirkomulags á tollun landbúnaðarhráefna verði 
styrktur ef regluverkið er ekki talið nægjanlega traust.

Virðingarfyllst,
F.h. Samtaka- mjólkur- og kjötvinnslufyrirtækja

Afrit:
Gunnar Bragi Sveinsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 
Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra
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Reykjavík, 23. ágúst 2016

Efni: Reglugerðarákvæði í andstöðu við tollalög

Ein meginforsenda þess að innlendir framleiðendur séu samkeppnishæfir er að þeir geti 
nálgast hráefni í framleiðsluna á samkeppnishæfu verði. Önnur mikilvæg forsenda er að 
jafnræði ríki milli fullunninna vara og hráefnis þegar kemur að tollum og sköttum. Þetta er 
ekki síst brýnt í ljósi þess að yfirvöld hafa í síauknum mæli fellt niður innflutningstolla af 
vörum sem eru í beinni samkeppni við innlenda framleiðslu og verði tollasamningur við 
Evrópusambandið staðfestur af Alþingi mun enn eitt skrefið verða stigið í þá átt.

Löggjafarvaldið hefur tekið undir mikilvægi þess að komið sé til móts við framleiðendur 
með því að tryggja þeim tollfrjálsan aðgang að innfluttu hráefni til vinnslu, þar á meðal 
landbúnaðarhráefni, sbr. 11. tl. 7. gr. tollalaga nr. 88/2005. Í ákvæðinu er kveðið á um að 
ráðherra skuli lækka, fella niður eða endurgreiða toll af hráefni, efnivörum og hlutum sem 
bera magntoll (A1-toll) samkvæmt viðauka I við tollalögin.

Þrátt fyrir framangreint ákvæði kemur fram í 1. tl. 1. mgr. 45. gr. reglugerðar nr. 630/2008 
um ýmis tollfríðindi að hráefni, efnivörur og hlutar í iðnaðarvörur sem bera magntoll skuli 
vera undanþegin endurgreiðslu eða niðurfellingu tolla. Samtök iðnaðarins benda á að 
reglugerðarákvæðið er í andstöðu við vilja löggjafans, skýrt orðalag 11. tl. 7. gr. tollalaga 
og 40. gr. og 77. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944.

Í ljósi framangreinds misræmis milli núgildandi reglugerðar og ákvæða tollalaga beina 
Samtök iðnaðarins því til ráðherra að endurskoða ákvæði reglugerðarinnar og gera þannig 
innlendum framleiðendum kleift að nálgast landbúnaðarhráefni í framleiðslu sína tollfrjálst.

Virðingarfyllst,

SAMTÖK IÐNAÐARINS

Almar Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri

Borgartúni 35 -105 Reykjavík - Sími 591 0100 - Fax 591 0101 - mottaka@si.is - www.si.is

mailto:mottaka@si.is
http://www.si.is


Afrit:
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
b.t. Gunnars Braga Sveinssonar, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 
Skúlagötu 4,
101 Reykjavík
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