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b.t. Bjarna Benediktssonar, fjármála- og efnahagsráðherra 
Arnarhvoli við Lindargötu,
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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
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Afrit:
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Skúlagötu 4,
101 Reykjavík
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