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Efni:

Vegna breytinga á saknæmisskilyrðum 172. gr. tollalaga nr. 88/2005

Til LEX hafa leitað Jónar Transport hf. og Samskip hf. vegna breytingar þeirrar sem gerð var á
saknæmisskilyrðum 172. gr. tollalaga nr. 88/2005 með 13. gr. laga nr. 59/2017 en breytingin tók
gildi 1. júní 2017. Með lagabreytingunni voru saknæmisskilyrði ákvæðisins, sem fjallar um
refsiábyrgð við tollmiðlun, rýmkuð. Nú nægir því einfalt gáleysi við brot á 172. gr. tollalaga þar
sem áður var krafist stórfellds gáleysis. Umbjóðendur mínir hafa verulegar athugasemdir við
umrædda lagasetningu.
Umbjóðendur mínir telja að framangreind lagabreyting hafi ekki fengið þá ítarlegu umfjöllun sem
nauðsynleg var við afgreiðslu laganna. Vísast til þess að lög nr. 59/2017 fólu í sér margar
breytingar á fjölda lagabálka án þess að sérstök áhersla hafi verið á tollalöggjöf. Auk þess telja
umbjóðendur mínir að hin rýmkuðu saknæmisskilyrði muni hafa í för með sér alvarlegar
afleiðingar fyrir starfsumhverfi tollmiðlara. Með bréfi þessu vilja umbjóðendur mínir koma á
samráði milli hagsmunaaðila og yfirvalda með það að markmiði að saknæmisskilyrðum þessum
verði komið aftur í fyrra horf.
I. Saknæmisskilyrði tollalaga

Saknæmisskilyrði tollalaga í ákvæðum um brot í starfi tollmiðlara hafa frá árinu 1996 miðast við
að verknaður sé framinn af ásetningi eða stórfelldu gáleysi, n.t.t. allt frá því 126. gr. þágildandi
tollalaga nr. 55/1987 var breytt með lögum nr. 69/1996. Með frumvarpi til tollalaga nr. 88/2005,
sem fólu í sér heildarendurskoðun á tollalöggjöf íslands, var upphaflega lagt til að refsiábyrgð 172.
gr. laganna, sem kom í stað 126. gr. eldri laga, næði til háttsemi sem framin væri hvort heldur af
ásetningi eða gáleysi.
Við meðferð laga nr. 88/2005 óskaði Alþingi eftir umsögnum frá hagsmunaaðilum og samtökum
þeirra. Fjöldi umsagna barst þinginu í kjölfarið þar sem hinum rúmu saknæmisskilyrðum 172. gr.
frumvarpsins var mótmælt. Fyrirtæki á sviði tollmiðlunar færðu þar sameiginlega fram ítarleg rök
fyrir þeim neikvæðu áhrifum sem rýmkuð saknæmisskilyrði hefðu á starfsöryggi tollmiðlara.
Alþingi tók röksemdir þessar til greina og mælti endanlegt frumvarp fyrir um refsiábyrgð ef
háttsemi væri framin af ásetningi eða stórfelldu gáleysi.
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Áskílnaður um að ásetning eða stórfellt gáíeysi þurfi til að tollmíðlari geti talist brotlegur gegn 172.
gr. tollalaga gilti í rúm 20 ár eða allt þar til umrædd lög nr. 59/2017 tóku giidi 1. júnf 2017. Með
13. gr. laganna var saknæmisskiiyrðum 172. gr. laga nr. 88/2005 breytt á þann veg að ekki er nú
lengur krafist stórfelíds gáleysis við tollskráningu heldur aðeins gáíeysis. Því þarf nú mun minna
til að athafnir toliamiðiara teljist refsiverðar.
Meðferð laga nr. 59/2017 var óiík þeirri sem lög nr. 88/2005 fengu á sínum tíma. Umsagnarbeiðnir
voru nú ekki sendar neinum af þeim hagsmunaaðilum sem starfa á sviðinu né samtökum þeirra.
Því er ekki að undra að einungis tvær umsagnir hafi borist þinginu um hin rýmkuðu
saknæmisskiiyrði og engin umræða hafi átt sér stað um málið innan þingsins, þrátt fyrir að um
algera stefnubrevtinqu hafi verið að ræða. Umbjóðendur mínir fengu t.a.m. fyrst veður af
breytingunni frá starfsmanni þeirra, sem komið hafði auga á tiikynningu toilstjóra um
lagabreytinguna eftir að hún tók giidi (fski. 1).
Umbjóðendur mínir árétta að ítaríeg umræða miíli löggjafans og hagsmunaaðiia um áhrif
rýmkaðra saknæmisskiiyrða við tollmiðiun átti sér stað fyrir um 12 árum, þá sömu og nú er orðin
að lögum. Fór hún fram með vönduðum hættí og tók iöggjafinn til greina röksemdir
hagsmunaaðila. Því sætir furðu að sama breytingartiltaga hafi nú fengið endurnýjun iífdaga og
orðið að iögum án allrar aðkomu hagsmunaaðila á sviðinu, án þess að sömu aðilum hafi verið
gefinn kostur á þvi að koma athugasemdum sínum að. Engar nýjar röksemdir hafa komið fram
sem réttiæta að horfið verði frá fyrri niðurstöðu löggjafans um efnið frá árinu 2005. Umbjóðendur
mínirteija að öll þau sömu sjónarmið sem Aiþingi hefur um langt skeið íagt til grundvaliar því að
saknæmisskilyrði 172. gr. tollalaga miðist við stórfefit gáieysi, eigí enn við árið 2017.
II. Afleiðingar rýmri saknæmisskilyrða fyrir tollmiðiun
Samkvæmt athugasemdum með lögum nr. 59/2017 er eitt af markmiðum rýmri saknæmisskilyrða
að stuðla að auknum varnaðaráhrifum. Umbjóðendur mínir telja augljóst að rýmri
saknæmisskilyrði 172. gr. toilalaga leiði til fjölgunar refsimála á hendur tollmiðiurum fyrir mistök í
starfi. Að óbreyttu geta yfirvöld því refsað fyrir fleiri og vægari mistök við tollmiðlun sem áður hafa
verið refsilaus. Lítið þarf nú að bregða útaf í starfsemi tollmiðlara svo þeir megi eiga á hættu að
verða refsað. Umbjóðendur mínir efast því um áhrif breytingar þessararti! aukinna varnaðaráhrifa
og teija mun ííkiegra að með rýmri saknæmisskiiyrðum sé tolimiðiurum þvert á móti íþyngt í
störfum sinum.
Tolimiðlara, sem verður á handvömm í starfi sínu af almennu gáíeysi, eiga nú á hættu að fá
refsingu sína á sakaskrá. Afleiðingar þessar eru veruiega íþyngjandi fyrir starfsmenn umbjóðenda
minna og hamla t.a.m. möguleikum þeirra við framtíðar atvinnuleit. Á þetta sér í lagi við um
tolimiðiara með lítinn starfsaldur eða þá sem sinna afleysingarstörfum. Staða þessi er
óásættanleg því ávalit má vænta mistaka við toiimiðiun, jafnvel þótt starfsmenn sinni störfum
sínum eftir bestu getu.
Rýmri saknæmisskiíyrði hægja auk þess á afgreiðsiu toiimiðlunar. Ótti starfsmanna við refsingu
vegna minnstu mistaka í starfi skapar tifhneígingu ti! þess að forðast ábyrgð með því að leita t
auknum mæii aðstoðar yfirmanna eða staðfestingar stjórnvalda á réttmæti tollskráningar. Aukið
álag á stjórnvöld leiðir í kjölfarið til aukinna mistaka af háifu þeirra við leiðbeiningar tií einkaaðila.
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Annað markmið hinna rýmkuðu saknæmisskiiyrða var að auka ifkur á að réttar uppiýsingar berist
toliyfirvöldum við innflutning. Toílalöggjöfin er víðfeðm og fiókin, bæði fyrtr stjórnvöld og
einkaaðiia. Þannig gera stjórnvöld einnig mistök þegar leiðbeiningar eru veittar toílmiðlurum
einkaaðila. Rangar leiðbeiningar stjórnvalda leiða síðan til misfærslna við tollmiðlun.
Umbjóðendur mínir árétta því þau sjónarmið sem fram koma í umsögn Félags atvinnurekenda til
efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis 11. apríl 2017 (fski. 2) um að ráðlegra sé að bæta
þekkingu og framkvæmd ieiðbeiningarskyldu tolfyfirvalda tií einkaaðíia fremur en að rýmka
saknæmisskilyrði tollaiaga. Umbjóðendur mínir telja að með þeim hætti megi betur uppfylia
markmið um auknar iíkur á réttum uppiýsingum við tolískráningu heldur en með rýmkun
saknæmisskilyrða.
Auk þess er í athugasemdum við iög nr. 59/2017 vísað til þess að nær ómöguiegt sé að sýna
fram á ásetning eða stórfeiít gáieysi brotamanns í máium þar sem reynir á 172. gr. toifaíaga. Þá
sé afar sjaídgæft að ákæra sé gefin út og afar fátftt sé að sííkt leiði tíl sakfeilingar. Athyglisvert er
að starfsmaðurTollstjóra gerði athugasemdir við rökstuðning þennan í umsögn sinni tíi efnahagsog viðskiptanefndar 21. apríl 2017 (fski. 3). Benti starfsmaðurinn á að mörgum af þeim málum
sem féllu undir 172. gr. toiiaiaga hefði tekist að ijúka innan embættisins með sektargerð. Því væri
sjaldgæft að ákært væri fyrir siík brot. Hækkun sektarmarka í 1. mgr. 185. gr. toilalaga væri auk
þess ein af ástæðum þessa. Umbjóðendur mínir taka undir þessa röksemdafærslu.
III. Saknæmisskilyrði í öðrum iögum

Fjölda dæma má finna í ísienskrí iöggjöf þar sem háttsemi, sem svipar tii þeirrar sem mælt er fyrtr
um í 172. gr. tollalaga, er iýst refsiverð með þeim skilyrðum að um ásetning eða störfellt gáleysi
sé að ræða. Má þar sem dæmi nefna eftirfarandí lagaákvæði:
a.
b.
c.
d.
e.

109. gr. iaga nr. 90/2003 um tekjuskatt,
30. gr. laga nr. 45/1987 um staðgreiðsiu opinberra gjaída.
40. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt.
124. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga.
36. gr. laga nr. 145/1994 um bókhaid.

Við meðferð laga nr. 59/2017 virðist ekki hafa verið tekið tiliit til þess hvernig saknæmisskilyrði
eru í öðrum sambæriiegum iögum eða að sérstök athygii hafi verið veítt mögulegum áhrifum
breyttra saknæmisskiíyrða á starfsumhverfi tollmiðlara. Af þeim sökum þykir umbjóðendum
mínum brýnt að málið fái umræðu á ný þar sem hagsmunaaðilar hafi tök á að koma að
sjónarmiðum sínum. Umbjóðendur mtnir telja það grundvailarforsendu vandaðrar iagasetningar
að áhrif iagabreytinga séu skoðuð í víðara samhengi sem þessu.

Umbjóðendur mínir telja að starfsumhverfi toilmiðlara hafi skaðast með iögum nr. 59/2017, þar
sem Ijöst er að Ittið þarf til að koma í umfangsmikiiii og fiókinni starfsemi þeirra svo tollstjóri geti
lagt á þá refsingu sem nemur allt að tíföidum toili vöru.
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Umbjóðendur mínir óska með bréfi þessu eftir fundi með efnahags- og viðskiptanefnd við fyrsta
tækifæri til að ræða framangreindar athugasemdir. Umbjóðendur mínir telja brýnt að í framhaldinu
verði unnið með hagsmunaaðilum á sviðinu.
Meðfylgjandi bréfi þessu eru eftirfarandi fylgiskjöl:
1.
2.
3.
4.
5.

Tilkynning tollstjóra um breytingar á tollalögum, dags. 15. júní 2017.
Umsögn FA til efnahags- og viðskiptanefndar, dags. 11. apríl 2017.
Umsögn Júlíusar Georgssonar til efnahags- og viðskiptanefndar, dags. 21. apríl 2017.
Minnisblað fjármála- og efnahagsráðuneytisins til efnahags- og viðskiptanefndar, dags. 8. maí
2017.
Umsagnir hagsmunaaðila við meðferð frumvarps til laga nr. 88/2005.

Virðingarfyllst,

ónasdóttir, hrl.

Afrit:
Samtök verslunar og þjónustu
Fjármálaráðuneyti
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Embættið

Breytingar á ýmsum lögum og reglugerðum
15.06.2017
Tollstjóri vill vekja athygli á nokkrum laga- og reglugerðarbreytingum sem Alþingi hefur afgreitt á
undanförnum mánuði. Breytingarnar snúa að tollalögum, lögum um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.,
lögum um úrvinnslugjald, lögum um vaktstöð siglinga og reglugerð um vörugjald á eldsneyti.
Tollalög
Á tollalögum voru gerðar þrjár breytingar. Fyrsta breytingin á tollalögum snýr að 172. grein laganna. í
ákvæðinu er kveðið á um að Tollstjóri skuli beita sektum ef aðili veitir rangar eða villandi upplýsingar um
tegund, magn eða verðmæti vara, eða vanrækir að leggja fram gögn. í stað þess að áður þurfti að vera um
að ræða stórfellt gáleysi til að Tollstjóri gæti beitt ákvæðinu, þarf nú einungis gáleysi. Er því verið að auka
kröfur á innflytjendur að gæta vel að upplýsingum sem fram koma við skil á gögnum til Tollstjóra.
Önnur breyting snýst um samræmingu á undanþágum á grundvelli alþjóðasamninga og tvíhliða samninga
sem ísland er aðili að. í ákvæðinu er nú tekinn af allur vafi að takmörkuð tollskylda eigi við um þá aðila sem
tilteknir eru í ákvæðinu, þ.m.t. Atlantshafsbandalagið, Samstarf í þágu friðar og herlið Bandaríkjanna.
Sambærileg ákvæði voru sett inn í önnur gjaldalög.
Þriðja breytingin á tollalögum snýr að skráningu gjaldmiðla á útflutningsskýrslur. Fram kom í
bráðabirgðaákvæði IV að viðskiptaverð vöru skyldi skráð í erlendum gjaldmiðli við útflutning vegna
bráðabirgðaákvæðis í lögum um gjaldeyrismál. Nú hefur þetta ákvæði verið fellt úr gildi.
httD//Www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=146&mnr=385

Lög um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.
í breytingunum felst að skýra betur skilin á milli pallbifreiða og grindarbíla. Q-liður 1. tl. 4. gr. fellur brott
og ný skilgreining er sett í H-lið 2. tl. sömu greinar þar sem segir:

https://www.tollur.is/embaettid/frettir/frett/2017/06/15/Breytingar-a-ymsum-logum-og-reglugerdum/
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„Grindur með hreyfli og ökumannshúsi og e ftir atvikum með viðbættu vörufiutningarými. Með viðbættu
vöruflutningarými er á tt við vörukassa eða vörupail sem ekki er sambyggður ökumannshúsinu og á hvað
varðar lögun, lit eða efni ekki sjónræna samstöðu með þvf "
http//Www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/feriH/?ltg=146&mnr=385

Lög um úrvinnslugjald
Tvær breytingar voru gerðar á viðauka við lögin. Gjald á tollskrárnúmer 9207.1001 - 9207.9000 er
hækkað úr 13 krónum í 16 krónum og eftirfarandi tollskrárnúmer bætast við viðaukann:
8456.3000
8472.9010

11 kr./kg
16 kr./kg

8539.1000-8539.9000

25 kr./kg

http//Www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=146&mnr=385

Lög um vaktstöð siglinga
Gerðar eru breytingar á lögunum vegna innleiðingar tilskipunar 2010/65/ESB.
í ákvæðunum er kveðið á um að skipstjórar, rekstraraðilar eða umboðsmönnum útgerðar sé gert skylt að
afhenda vaktstöð siglinga upplýsingar sem veita ber vegna komu og brottfarar skipa samkvæmt ákvæðum
laga og stjórnvaldsfyrirmæla. Upplýsingarnar skulu veittar rafrænt innan þess tíma sem ráðherra
ákveður. Gert er ráð fyrir að vaktstöð siglinga taki við upplýsingunum, varðveiti þær og framsendi til réttra
stjórnvalda innan lands s.s. Tollstjóra. Upplýsingarnar skulu síðar vera aðgengilegar viðeigandi stjórnvöldum
aðildarríkja samningsins um Evrópska efnahagssvæðið að því gefnu að þau hafi sambærilegar skyldur og
samsvarandi íslensk stjórnvöld hvað varðar þagnarskyldu og vernd persónuupplýsinga. Öllum skipum sem
koma til hafnar eða láta úr höfn á íslandi er skylt að fara eftir þessum ákvæðum.
http//W ww.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=146&mnr=234

Reglugerð um vörugjald á eldsneyti
í breytingunni felst að skilgreina hvaða skilyrði aðilar þurfa að uppfylla til að fá endurgreitt bensíngjald af
flugvélabensíni. Nú þurfa umsækjendur að senda inn umsókn þar sem fram koma upplýsingar um
umráðamann vélarinnar, tegund og einkennisstafi vélar, magn bensíns, meðaleyðslu flugvélar og
samanlagðan flugtíma á því tímabili sem bensínið var nýtt. Ásamt þessu skal fylgja frum rit reikninga vegna
bensínkaupa, samantektarskjal reikninga, staðfesting á umráðum vélar og afrit af loftferðardagbók. í
breytingunni felst að sækja þarf um endurgreiðslu innan þriggja mánaða frá því að eldsneytiskaup áttu sér
stað. Breytt reglugerð gildir um eldsneytiskaup sem áttu sér stað 4. apríl 2017 eða síðar.
https//Www.stiornartidindi.is/Advert.aspx?RecordlD=c30bff8e-3be4-47a6-8535-ad466da08315

Til baka
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Nefndasvið Alþingis
b.t. efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis
A usturstræti 8-10
150 Revkjavík

Reykjavík, 11. apríl 2017

Efui: U m sögn nm frum varp til laga im i b rey tin g u á ým sum lagaákvæ ðiu n um sk atta, tolla
o g gjöld (sam sk öttu n félaga, takm örkun á frádræ tti vaxtagjald a, leigu tek ju r,
v irð isa u k a sk a ttu r, vöru gjald a f grin darbílu m o.fl.) (385. m ál).

Vísað er til frumvarps til laga um brevtingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta, tolla og gjöld á
þingskjali 515.
Frumvarpið er samtíningur af ýmsum tillögum að lagabreytingum úr ranni fjármála- og
efnahagsráðuneytisins. Sumar þeirra eru aðallega tæknilegs eðhs og sér Félag atvinnurekenda ekki
ástæðu til að taka afstöðu til þeirra allra að svo komnu máh.
FA telur hins vegar ástæðu til að gera athugasemd við 13. grein frumvarpsins, þar sem lagðar eru til
breytingar á 172. grein tollalaga. Gert er ráð fyrir að gera þá breytingu að refsa megi innflytjendum
vöru fyrir ranga upplýsingagjöf af einföldu gáleysi, í stað stórfellds gáleysis eins og nú segir í
lögunum.
I greinargerð frumvarpsins kemur fram að brot gegn ákvæöum 172. gr. tohalaga varði ekki refsingu
nema þau hafi. verið framin af ásetningi eða að lágmarki stórfeUdu gáleysi og séu því gerðar strangari
kröfur þegar um brot, gegn fyrrgreindri grein tohalaga er að ræða en varðandi brot gegn ákvæðum
tohalaga almennt.
„Reynsla toU\firvalda hefur sýnt að nær ómögulegt. er að sýna fram á ásetning eða stórfeUt gáleysi
brotamanns vegna verknaðar sem feUur undir verknaðarlýsingu 172. gr. toUalaga. Afar sjaldgæft er
að ákæra sé gefin út í slíkum málum og í þeim tUvikum þegar er ákært er afar fátítt að hún leiði tU
sakfellingar. I allnokkrum málum hafa meintir brotamenn verið sýknaðir af broti gegn ákvæðum
172. gr. tollalaga þrátt fvrir að upplýst hafi verið og jafnvel viðurkennt. að réttar upplýsingar hafi
ekki verið veittar. Varnaðaráhrif 172. gr. toUalaga eru því afar takmörkuð enda er áhætta
innflytjenda af því að hljóta refsingu fyrir brot. sín mjög htU,“ segir í greinargerðinni.
Þar er dregin sú ályktun að nauðsynlegt, sé að breyta ákvæði 172. gr. toUalaga þannig að brot, gegn
ákvæðum greinarinnar varði refsingu sé það framið af ásetningi eða gáleysi. „Slík breyting mun auka
vcrulega líkur á að réttar upplýsingar bcrist toUyfinmldum við innflutning scm aftur ætt.i að leiða tU
réttari álagningar aðflutningsgjalda en eUa,“ segir í greinargerð ráðuneytisins.
Félag atvinnurekenda geldur varhug við áformum um að herða refsiákvæði toUalaga. ToUalöggjöfin
er flókin og oft og tíðum ógegnsæ. lnnfl>újendur eru oft í mUdum vandræðum með að ráða fram úr
henni og dæmi eru um að jafiivel að fenginni ráðgjöf starfsmanna ToUstjóra eöa ráðuneytisins
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varðandi ákveðna framkvæmd verði það niðurstaðan löngu síðar að vara hafi verið rangt tollflokkuð
og innflytjandi sé þá sakaður um að hafa veitt rangar upplýsingar. Eins og efhi frumvarps þessa
sýnir - þar sem verið er að leiðrétta margs konar mistök og handvömm við setningu laga og reglna eru mistök algeng við framkvæmd flókins regluverks. Leiðin til að t.tyggja að réttar upplýsingar
berist er ekki að herða refsingar, heldur að tollayfirvöld leggi sig betur fram um að veita réttar
upplýsingar og ráðgjöf \úð framkvæmd tollalaganna.
Að mati FA æ ttu breytingar á toUskrá um tvenn síðustu áramót, þar sem feUdir voru niður aUir
toUar nema á tUteknum matvörum, að auðvelda tollayfirvöldum að cinbcita sér að ráðgjöf og
samstarfi við innflytjendur um rétta framkvæmd og góða upplýsingagjöf.
Félagið áskUur sér rétt tU að koma á framfæri frekari athugasemdum og er jafnfram t reiðubúið að
funda um máhð.

VirðingarfyUst,
Félag atvinnurekenda

Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri FA
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Alþingi
Efnahags- og viðskiptanefnd
150 Reykjavík

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta,
tolla og gjöld. Tillaga til breytingar á 1. mgr. 147. gr. tollalaga.

Þingskjal nr. 515, málsnúmer 385.

I
Fyrir efnahags- og viðskiptanefnd er nú til meðferðar ofangreint frumvarp. Á vef
Alþingis kemur fram að öllum sé heimilt að senda nefndum þingsins skriflega umsögn
um þingmál og hef ég ákveðið að notfæra mér það. Ég mun jafnframt leggja til að við
1. mgr. 147. tollalaga nr. 88/2005 verði bætt tilteknu ákvæði.
Ég leyfi mér gera að umtalsefni 13. gr. frumvarpsins, en þar er lögð til breyting á öðru
af saknæmiskilyrðum 1., 2. og 3. mgr. 172. gr. tollalaga í þá veru að í stað stórfellds
gáleysis komi gáleysi. Eftir sem áður verður ásetningur saknæmisskilyrði. í praxis
reynir svo til eingöngu á ákvæði 1. mgr. 172. gr. í starfsemi tollyfirvalda. í frumvarpi
því til tollalaga sem lagt var fram á 131. löggjafarþingi var lagt til að
saknæmisskilyrðið yrði einungis gáleysi í ofangreindri lagagrein. Niðurstaðan varð
hins vegar sú að Iögin voru samþykkt þannig að saknæmisskilyrðin urðu, líkt og verið
hafði í 1. mgr. 126. gr. tollalaga nr. 55/1987, ásetningur eða stórfellt gáleysi. í
greinargerð með 13. gr. frumvarpsins er sagt að reynsla tollyfirvalda hafi sýnt að nær
ómögulegt sé að sýna fram á ásetning eða stórfellt gáleysi brotamanns vegna
verknaðar sem fellur undir verknaðarlýsingu 172. gr.
Hér fara höfundar
greinargerðarinnar ekki alls kostar með rétt mál.
Eins og áður er að vikið reynir í tollastarfseminni svo til eingöngu á 1. mgr. 172 gr.
Sá sem þetta ritar fæst m.a. við mál af þessum toga og getur upplýst að fenginni þó
nokkurri reynslu að mörgum þeirra mála sem falla undir 1. mgr. 172. gr. tekst að ljúka
með sektargerð tollstjóra. Skýring á því að sjaldgæft er að ákæra sé gefin út er m.a. sú
að á undanförnum árum hafa fá mál verið send lögreglu til meðferðar sökum þess að
sæmilega hefur tekist til við að Ijúka þeim hjá embættinu. Nefna má að hækkun
sektarmarka 1. mgr. 185. gr. tollalaga hefur leitt til þess að unnt er að ljúka fleiri
málum hjá embættinu. Þá er það ekki alls kostar rétt sem sagt er í greinargerðinni að
afar fátítt sé að náðst hafi fram sakfelling í þeim málum þar sem ákæra hefur verið
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gefin út, a.m.k. sé horft til lengra tímabils. Benda má á að þeir starfsmenn tollstjóra
sem fást við mál er snúast um brot gegn 1. mgr. 172. gr. tollalaga hafa smám saman
náð betri tökum á viðfangsefninu hvað það varðar að tryggja sönnunarstöðu þeirra.
Ég legg til að ekki verði hróflað við 172. gr. tollalaga. Þess í stað legg ég til að í 33.
gr. laganna komi ákvæði sem leggi tiltekna skytdu á tollmiðlara, en eitt af
meginhlutverkum þeirra er að annast gerð aðflutningsskýrslna fyrir innflytjendur. Ég
tel að best færi á því að viðbótarákvæðið yrði upphafsákvæðí greinarinnar. Ákvæðið
gæti hljóðað á þá leið sem hér greinir. Tollmiðlari skal að ajlokinni gerð
aðflutningsskýrslu fyrir hönd innflytjanda, áður en hann sendir skýrsluna til tollstjóra
meó rammaskeyti um gagnaflutningsnet vegna SMT-tollafgreiöslu, senda skýrsluna á
rafrænu formi til innflytjanda. A stöðluðu formi sem tollstjóri lœtur tollmiölurum í té
og fylgja ber aðflutningsskýrslunni skal tollmiðlari inna innýlytjanda eftir því hvort
hann staðfesti réttmœti skýrslunnar hvað varðar tegund, magn eða verðmœti vöru.
Þarfnist skýrslan leiðrétlingar skal innflytjandi senda tollmiðlara upplýsingar studdar
gögnum þar aó lutandi á rafrœnu formi. Ég tel að hljóti tillaga mín náð fyrir augum
nefndarinnar muni vamaðaráhrif 1. mgr. 172. gr. aukast til muna.
Telji nefndin hins vegar rétt að leggja til að fyrrgreind breyting á saknæmisskilyrðum
verði samþykkt álít ég að nefndin þurfi samhliða því að kynna sér hvemig
sektarákvörðun er háttað í málum þar sem saknæmisskilyrðið er gáleysi. Þegar slakað
er á saknæmisskilyrðum hlýtur það jafnframt að hafa í för með sér að sektir séu Iægri
en þegar um ásetningsbrot er að tefla. Með öðrum orðum væri það mínu mati afar
óréttlátt og jafnvel andstætt jafnræðisreglum að hafa sektir þær sömu hvort sem brot
er framið af ásetningí eða gáleysi líkt og lagt er til í frumvarpinu. Ég vísa í þessu
sambandi til fyrirmæla ríkissaksóknara til lögreglustjóra um brot sem ljúka má með
lögreglustjórasekt en fyrirmælin má nálgast á vef ríkissaksóknara undir flipanum
fyrirmæli. Fyrirmæli er lúta að tollalagabrotum er að finna í upphafi kafla 2.5.

II
Ég leyfi mér að nota tækifærið til þess að gera annað atriði í tollalögum að umtalsefni
enda þótt það sé utan frumvarpsins.
í 1. mgr. 147. gr. tollalaga er mælt fyrir um að tollstjóri, löglærðir fulltrúar hans og
tollverðir fari með tollgæsluvald samkvæmt lögunum. Samkvæmt ákvæðinu er ljóst
að til þess að fara með tollgæsluvald nægir að hinir löglærðu fulltrúar hafi lokið
grunnnámi í lögfræði, þ.e. BA- gráðu. í ffumvarpi því til tollalaga sem lagt var fram
á 131. löggjafarþingi er í greinargerð með 146. gr. ítarlega rakið hvert sé inntak
tollgæsluvalds. Þá segir svo í greinargerð með 1. mgr. 147. gr. frumvarpsins:
Jafhffamt fara þeir með tollgæsluvald sem gegna stöðum æðstu yfirmanna hjá
tollstjórum, tollstjóri og löglœrðir fulltrúar hans, en þeir hafa það starfssvið að
stjóma, skipuleggja og aðstoða við rannsókn máls.
Ég legg til að við málsgreinina bætist ákvæði sem gæti hljóðað eitthvað í þessa veru:
Hinir löglœrðu fulltrúar skulu hafa lokið fullnaðarprófi í lögfrœói með embœttis- eða
meistaraprófi eða háskólaprófi íþeirri grein sem metið veröur jafngilt.

Til útskýringar skal þess getið að starfsemi tollstjóra skiptist í tvö kjamasvið og
nokkur stoðsvið. Kjamasviðin eru tollasvið og innheimtusvið og starfa löglærðir
fulltrúar tollstjóra einkum á þeim sviðum. Tillaga mín á því eðli málsins samkvæmt
einungis við um löglærða fulltrúa er starfa á tollasviði.
Ég hef kannað lög er snúa að nokkmm ríkisstofnunum sem eiga það sammerkt að
löglærðum fulltrúum þeirra er falið að fara með tiltekið vald og í því samhengi hvaða
menntunarkröfúr lögin gera til hinna löglærðu fulltrúa forstöðumanna þeirra stofnana.
Kemur þá í ljós að löglærðir fulltrúar sýsiumanna verða að uppfylla sömu
menntunarkröfur og ég hef gert tillögu um hér að framan. Sjá 3. gr. laga nr. 50/2014
um framkvæmdarvald og stjómsýslu ríkisins í héraði. í lögum um meðferð sakamála
nr. 88/2008, 20. og 22. gr., er hvað varðar löglærða fúlltrúa ríkissaksóknara og
héraðssaksóknara (saksóknarfúlltrúar) efnislega mælt fyrir um að þeir skuli hafa lokið
embættis- eða meistaraprófi í lögfræði. í lögreglulögum nr. 90/1996 er í 2. ml. 5.
mgr. 6. gr. kveðið á um að öðmm lögreglustjórum (en við tvö stærstu embættin) sé
heimilt að ákveða að starfsmaður embættisins sé staðgengill lögreglustjóra enda
fullnægi hann skilyrðum 2. mgr. 28. gr. laganna. Efnislega felur skilyrðið sem hér
skiptir máli það í sér að starfsmaðurinn skuli hafa lokið fullnaðarprófi í lögfræði með
embættis- eða meistaraprófi eða háskólaprófi í þeirri grein sem metið verður fúllgilt.
Spyrja má hvort löggjafinn telji það sjálfsagt og eðlilegt að að lögum séu gerðar aðrar
og minni menntunarkröfur til löglærðra fulltrúa tollstjóra sem fara með tollgæsluvald
en þeirra löglærðu fulltrúa sem ég hef gert að umtalsefni hér að ofan. Ég tel
nauðsynlegt að sú krafa sé gerð af hálfú löggjafans að einungis þeir löglærðu fulltrúar
tollstjóra sem lokið hafa fullnaðarprófi í lögfræði með embættis- eða meistaraprófi
fari með tollgæsluvald.
Tollverðir eru nánustu samstarfsmenn þeirra löglærðu fúlltrúa tollstjóra sem fara með
tollagæsluvald. í ljósi þjóðfélagsþróunar hefur menntunarstig tollvarða góðu heilli
aukist mjög á undanfornum árum og bendir ekkert til annai's en að sú þróun muni
halda áfram. Með þessu á ég við að fjölmargir þeirra tollvarða sem ráðnir hafa verið
til starfa í tollgæslu á undanfömum ámm hafa lokið háskólaprófi. Að mínu viti ætti
sú staðreynd að styrkja fremur en veikja tillögu mína um menntunarkröfur þeirra
löglærðu fúlltrúa tollstjóra sem fara með tollgæsluvald. Hvet ég háttvirta efnahagsog viðskiptanefnd til þess að taka tillögu mína til meðferðar og í framhaldi af því að
bæta henni inn í ffumvarpið.
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Efni:

Fmmvarp til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta, tolla og
gjöld (samsköttun félaga, takmörkun á ffádrætti vaxtagjalda, leigutekjur,
virðisaukaskattur, vömgjald af grindarbílum o.fl.).

Að beiðni efnahags- og viðskiptanefndar hefur fjármála- og efnahagsráðuneytið tekið saman
eftirfarandi svör við athugasemdum umsagnaraðila við ffumvarp til laga um breytingu á ýmsum
lagaákvæðum um skatta, tolla og gjöld (þskj. 515 - 385. mál). Nefndinni hafa borist sex umsagnir
vegna frumvarpsins, þ.e. frá Félagi atvinnurekenda, KPMG ehf., Júlíusi Georgssyni, ríkisskattstjóra,
Seðlabankanum og Úrvinnslusjóði. í minnisblaði þessu er að fínna umfjöllun um athugasemdir
umsagnaraðila sem ráðuneytið telur rétt að bregðast við ásamt tillögum að breytingum sem lagðar eru
til við frumvarpið.
1. Samsköttun félaga.
í 3. gr. j&umvarpsins eru lagðar til breytingar á 55. gr. tekjuskattslaganna um samsköítun félaga.
Breytingar í 1.-3. mgr. eru tilkomnar vegna álits ESA, dags. 7. apríl 2016, þar sem komist er að þeirri
niðurstöðu að íslenskar reglur um samsköttun félaga brytu í bága við EES-samninginn, nánar tiltekið
31. og 40. gr. hans um staðfesturétt og frjálst flæði fjármagns. Brotið felst í því að hérlend félög með
ótakmarkaða skattskyldu skv. 1. og 2. tekjuskattslaganna er heimilt að óska eftir samsköttun með
innlendum félögum en ekki með félögum eða föstum starfsstöðvum með heimilisfesti innan EES. Að
mati ráðuneytisins þarf að bregðast við þessu áliti eins fljótt og auðið er. í 4 mgr. er lögð til almenn
breyting á samsköttunarákvæðinu sem eins og ffam kemur í greinargerð með frumvarpinu er ætlað að
einfalda regluverk við skattffamkvæmd og -eftirlit vegna framangreindrar breytingar. I ljós hefur hins
vegar komið að sú breytingatillaga gengur lengra en til stóð. í ljósi þess óskar ráðuneytið eftir því við
nefndina að 3. gr. verði felld brott í heild sinni. Þar sem gert er ráð fyrir því að ákvæðið öðlist gildi 1.
janúar 2018 ætti brotthvarf þess ekki að koma að sök enda verði það lagt fram að nýju á haustþingi
2017 eftir ítarlegri skoðun ráðuneytisins í samráði við ríkisskattstjóra.
2. Utleiga íbúðarhúsnæðis, frístundahúsnæðis og annars húsnæðis.
í umsögn KPMG koma ffam tillögur að nokkrum breytingum á 5. og 7. gr. frumvarpsins sem snúa að
útleigu húsnæðis. Fyrst ber að nefna að í stað þess að tekjur manna af útleigu taki mið af „varanlegri
búsetu“ eins og lagt er til í frumvarpinu leggur KPMG til að miðað verði við það að tekjumar stafi af
útleigu íbúðarhúsnæðis sem fellur undir húsaleigulög. Ráðuneytið telur þessa tillögu vera til bóta og
gerir ekki athugasemdir við hana. 1. málsl. a-liðar 1. mgr. 5. gr. frumvarpsins yrði þá svohljóðandi:
„ Tekjurnar stafi a f útleigu íbúðarhúsnæðis sem fellur undir húsaleigulög, enda séu hinar útleigðu
sérgreindu fasteignir ekki fleiri en tvær“ . Auk þess yrði til samræmis að breyta 7. gr. frumvarpsins
sem myndi þá hljóða svo: „í stað 2. og 3. málsl. a-liðar 5. tölul. 70. gr. laganna koma tveir nýir
málsliðir, svohljóðandi: Þegar um er að ræða tekjur manns a f útleigu íbúðarhúsnæðis sem fellur
undir húsaleigulög er heimilt að taka tillit til frádráttar skv. a-lið 1. mgr. 58. gr. a. Þó skal ekki
leggja tekjuskatt á 50% a f tekjum manns a f útleigu íbúðarhúsnœðis sem fellur undir húsaleigidög. “
í annan stað leggur KPMG til að ekki verði miðað við fjölda eigna eins og gert er í frumvarpinu þar

sem gert er að skilyrði að eignirnar séu ekki fleiri en tvær í tilviki tekna sem stafa af útleigu
íbúðarhúsnæðis, sbr. a-lið 1. mgr. 5. gr. frumvarpsins. KPMG telur betra til marks um umfang að
miða annað hvort við stofnverð útleigðra eigna eins og gert er í núgildandi ákvæði 3. málsl. 2. mgr.
30. gr. tekjuskattslaga eða við stærð útleigðra eigna líkt og gert er í gildandi ákvæði 1. mgr. 17. gr.
þeirra laga varðandi skattalega meðhöndlun hagnaðar af sölu íbúðarhúsnæðis. Að því virtu telur
KPMG að umrætt skilyrði gæti tekið mið af því að samanlögð stærð útleigðs húsnæðis sé ekki
umfram 400 m3 eða t.d. 160 m2 í stað þess að miða við að fasteignimar séu ekki fleiri en tvær.
Ráðuneytið telur að það að miða við tvær fasteignir (íbúðir) sé bæði einfalt og skiljanlegt í
framkvæmd og í samræmi við þá meginhugsun tillagnanna hvað ekki teljist vera atvinnurekstur. Hins
vegar getur ráðuneytið að vissu leyti tekið undir það að sé miðað við hámarksfermetratölu eins og
KGMP leggur til þá skapist minni líkur á einhvers konar skattasniðgöngu. Þar kynnu þó að koma upp
ákveðin jaðartilvik eins og að einn maður gæti verið með tvær eignir eða fleiri undir 160 m2 í útleigu
og þannig fallið undir a-lið 1. mgr. 5. gr. á meðan annar maður væri með 161 m2 fasteign í útleigu
sem teldist þá til alvinnureksturs. Mögulega mætti tvinna saman þessi tvö skilyrði, þ.e. fjölda íbúða
og fermetraviðmið.
í þriðja lagi leggur KPMG til að 2. og 3. málsl. a-liðar 1. mgr. 5. gr. frumvarpsins verði umorðaðir.
Um er að ræða ákvæði sem kveður á um heimild til svokallaðrar leigu á móti leigu. Annars vegar er
lagt til, í samræmi við fyrstu tillögu KPMG, að tekið verði mið af húsaleigulögum við skilgreiningu á
íbúðarhúsnæði og hins vegar að tekið verði upp annað orðalag þar sem m.a. verði miðað við að um sé
að ræða tímabundnar aðstæður. Ráðuneytið fellst á fyrri tillöguna, þ.e. breytingu á 2. málsl. a-liðar 1.
mgr. 5. gr. frumvarpsins, sem er í samræmi við það sem áður hefur verið fjallað um. Síðari tillöguna,
þ.e. breytingu á 3. málsl. a-liðar 1. mgr. 5. gr. ffumvarpsins, fellst ráðuneytið ekki á og telur rétt að
hún haldist óbreytt, sbr. einnig umsögn ríkisskattstjóra. 2. málsl. a-liðar 1. mgr. 5. gr. frumvarpsins
yrði þá svohljóðandi: „Frá tekjum manns a f útleigu íbúðarhúsnæðis, sem fellur undir húsaleigulög,
er heimilt að draga leigugjald sem hann greiðir a f íbúðarhúsnœði til eigin nota'' . 3. málsl. a-liðar 1.
mgr. 5. gr. frumvarpsins helst óbreyttur.
í fjórða lagi leggur KPMG til að við b-lið 1. mgr. 5. gr. frumvarpsins verði bætt svohljóðandi málslið,
er verði 3. málsliður: „Sú fjárhœð á við óháð því hvort viðkomandi hefur jafnframt með höndum
aðra starfsemi“ . Markmiðið sé að taka af allan hugsanlegan vafa um að skilgreind heimagisting
undir 2.000.000 kr. teljist ekki fela í sér atvinnustarfsemi, og það eins þótt seljandi hennar kunni að
hafa með höndum aðra starfsemi sem teljist vera atvinnustarfsemi. Ráðuneytið gerir þá athugasemd
við þessa tillögu að óvarlegt sé að um geti verið að ræða hverskonar starfsemi, þ.m.t. ferðaþjónustu af
öðru tagi eins og t.d. sölu jeppaferða, þar sem um er að ræða eina heild sem ekki er hægt að greina á
milli. Eðlilegra sé að sú starfsemi sé óskyld ferðaþjónustu. Ráðuneytið gerir því ekki athugasemdir
við tillögu KPMG að öðru leyti en því að skotið verði inn orðinu „óskylda“ á undan orðinu starfsemi.
Að lokum gerir KPMG athugasemdir við lokamálslið b-liðar 1. mgr. 5. gr. frumvarpsins. Þar er
fjallað um að sé húsnæði í heimagistingu í útleigu tveggja eða fleiri manna skuli við afmörkun
heildarfjárhæðarinnar telja tekjur þeirra allra hjá hverjum og einum. KPMG telur að skilja megi
ákvæðið á mismunandi hátt og gerir það að tillögu sinni að ákvæðið verði fellt brott. Ráðuneytið
getur ekki fallist á þá tillögu. Samkvæmt greinargerð frumvarpsins er alveg ljóst að við afmörkun á
fjárhæðarmörkunum ber að telja heildartekjur vegna útleigu á húsnæðinu ef húsnæðið er í útleigu
tveggja eða fleiri manna og heildarleigulekjur nema hærri fjárhæð en 2.000.000 kr. hjá þeim mönnum
sem fengið hafa leyfi til heimagistingar vegna húsnæðisins á tekjuárinu. Hér er átt við að eigendur
ákveðins húsnæðis eða þeir menn sem skráð hafa húseign hjá sýslumanni vegna heimagistingar, m.a.
út frá lögheimilisskráningu, geti ekki komist hjá því að telja útleigu til atvinnurekstrar eða
sjálfstæðrar starfsemi með skiptingu útleigu húsnæðis á milli tveggja eða fleiri manna á tekjuárinu.
Þannig er sá skilningur KPMG réttur að ef tveir menn eiga sumarbústað saman og samanlagðar tekjur
þeirra af seldri gislingu í sumarbústaðnum eru umfram 2.000.000 kr. þá eigi undantekningin ekki við,
enda þótt tekjur hvors þeirra um sig séu undir 2.000.000 kr. Samkvæmt 2. mgr. 13. gr. reglugerðar nr.
1277/2016, um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald (,,Heimagisting“), er einum einslaklingi

heimilt að vera með skráða heimagistingu í hverri fasteign á hverjum tíma. Því er ekki loku fyrir það
skotið að fleiri eigendur geti skipt útleigu húsnæðis, t.d. frístundahúsnæðis eins eða fleiri með sér og
þannig komist hjá því að telja tekjur réttilega til atvinnurekstrartekna. Markmið málsliðarins er að
koma í veg fyrir möguleikann á slíkri skattasniðgöngu. I greinargerð með frumvarpinu má síðan finna
dæmi þessu til skýringar. KPMG tekur fram í umsögn simii að eignatekjur samskattaðs fólks yrðu
skattlagðar hjá því sem hærri hefur tekjumar hvort sem annað eða bæði væm skráðir eigendur
húsnæðisins. Ráðuneytið vill taka fram að skv. 2. tölul. 1. mgr. 62. gr. tekjuskattslaga skal leggja
saman og telja til tekna íjármagnstekjur hjóna hjá því hjóna sem hærri hefur hreinar tekjur. Ekki
skiptir máli hvort tekjumar em af séreign samkvæmt kaupmála eða hjúskapareign. Það sama ætti því
að gilda hvort sem annað eða bæði em skráðir eigendur húsnæðisins. Þá má geta þess að einstaklingar
geta átt saman íbúðarhúsnæði án þess að vera samskattaðir og yrðu þá fjármagnstekjumar skattlagðar
hjá hveijum og einum þeirra fyrir sig.
3. Takmörkun á frádrætti vaxtagjalda.
Varðandi tillögu í umsögn KPMG um breytingu á 57. gr. b tekjuskattslaga í 4. gr. frumvarpsins, um
takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, kalli að þeirra mati á aðra breytingu á ákvæðinu er vísað til
framangreindrar umsagnar ráðuneytisins um samsköttun félaga.
4. Endurgreiðslur á virðisaukaskatti.
í umsögn ríkisskattstjóra er bent á nokkur atriði í þeim greinum frumvarpsins sem fjalla um
endurgreiðslur á virðisaukaskatti til erlends liðsafla og borgaralegra deilda hans, þ.m.t.
Atlantshafsbandalagsins o.fl.
í a. lið bendir ríkisskattstjóri á að í niðurlagi athugasemda við 11. gr. frumvarpsins segi að
ríkisskattstjóri skuli annast endurgreiðslur virðisaukaskatts samkvæmt ákvæðinu. Telur
ríkisskattstjóri að betur fari á því að þetta komi ffarn í ákvæðinu sjálfu fremur en í athugasemdum við
það. Ráðuneytið telur slíkt ekki nauðsynlegt, að teknu tilliti til samræmis á núgildandi
endurgreiðsluákvæði 42. gr. laganna.
Þá bendir ríkisskattstjóri á í b. lið að lesa megi það út frá orðalagi ákvæða 10., 11., 19. og 24. gr.
(misritun á að vera 25. gr.) frumvarpsins að umræddir aðilar séu þegar undanþegnir virðisaukaskatti,
tóbaksgjaldi og gistináttaskatti. Um er að ræða tillögu að orðalagsbreytingu til skýringar. Ráðuneytið
er sammála tillögu ríkisskattstjóra og leggur ffam neðangreindar tillögur til breytinga á orðalagi 10.,
11., 19. og 25. gr. frumvarpsins. Seinni málsliður 10. gr. yrði þá svohljóðandi: „Sama á við um
innflutning á vörum erlends liðsafla og borgaralegra deilda hans, þ.m.t. Atlantshafsbandalagsins,
Samstarfs í þágu friðar, herliðs Bandaríkjanna og annara aðila sem skulu vera undanþegnir skyldu
til greiðslu viróisaukaskatts sanikvæmt alþjóða- eða tvíhliöa samningum eða sérstökum lögum þar
um. í stað orðsins „eru“ í seinni málslið 11., 19. og 25. gr. frumvarpsins kemur „skulu “ .
5. Leiðréttingar á viðauka XIX við lög um úrvinnslugjald.
Urvinnslusjóður gerir athugasemdir við orðalag frumvarpsins í umfjöllun um leiðréttingar á viðauka
XIX við lög um úrvinnslugjald í kafla 4.9. í umfjölluninni kemur fram að vegna mistaka hafi nokkur
tollskrámúmer fallið niður sem gera átti grein fyrir í viðaukanum auk þess sem gjöld hafi ekki reynst
vera nægilega há í nokkmm tilvikum. Hafi þetta gerst annars vegar vegna mistaka við útreikning
gjalda og hins vegar misskilnings sem eigi rætur sínar að rekja til viðamikilla breytinga sem hafi
orðið á tollskrá í viðauka I við tollalög, nr. 88/2005, um síðustu áramót vegna breytinga á tollskrá
Alþjóðatollamálastofhunarinnar. Úrvinnslusjóður tekur fram að textinn sé ekki samkvæmt þeirra
tillögum og sé ekki réttur. Hið rétta sé að villur hafi verið í flokkun tollskrámúmeranna auk breytinga
á tollskrá Alþjóðatollamálastofnunarinnar.
Ráðuneytið gerir ekki athugasemdir við það ef efnahags- og viðskiptanefnd telur ástæðu til að fjalla
um umsögn Urvinnslusjóðs í nefndaráliti sínu.

6. Saknæmi verknaðar við vcitingu rangra cða villandi uppiýsinga við innflutning eða
vanrækslu upplýsingagjafar.
í frumvarpinu er lagt til að 172. gr. tollalaga verði breytt á þann veg að brot gegn þeim verknaði að
veita rangar eða villandi upplýsingar um tegund, magn eða verðmæti vöru eða vanrækja að leggja
fram tilskilin gögn vegna innflutnings samkvæmt ákvæðum tollalaga varði refsingu sé það framið af
ásetningi eða einföldu gáleysi. í því felst að ekki verður lengur gerð krafa um að saknæmisskilyrðið
stórfellt gáleysi sé uppfyllt í tilviki slíkra brota. Markmiðið með bre>4ingunni er að auka
vamaðaráhrif ákvæðisins og að réttar upplýsingar um innflutning berist tollyfirvöldum. Með því
aukast líkur á að rétt aðflutningsgjöld verði lögð á vaming við innflutning.
I umsögn Félags atvinnurekenda er goldinn varhugur við áformum um að herða refsiákvæði tollalaga.
Leiðin til að tryggja að réttar upplýsingar berist sé ekki að herða refsingar, heldur að tollyfírvöld leggi
sig betur fram um að veita réttar upplýsingar og ráðgjöf við framkvæmd tollalaga.
í umsögn Júlíusar Georgssonar kemur fram að hann telur höfunda fmmvarpsins ekki alls kostar fara
með rétt mál í umfjöllun sinni um breytingartillöguna þar sem fjallað er um að reynsla tollyfírvalda
hafi sýnt að nær ómögulegt sé að sýna fram á ásetning eða stórfellt gáleysi brotamanns vegna
verknaðar sem fellur undir verknaðarlýsingu 172. gr. tollalaga. Þá telur hann það ekki alls kostar rétt
sem sagt sé í umfjöllun um breytingartillöguna að afar fátítt sé að náðst hafi fram sakfelling í þeim
málum þar sem ákæra hafí verið gefm út, a.m.k. sé horft til lengri tímabils. Leggur hann til að fallið
verði frá breytingum á 172. gr. tollalaga en þess í stað gerð breyting á 33. gr. tollalaga sem leggi
tiltekna skyldu á tollmiðlara. Þessu til viðbótar leggur hann til nýja viðbót við frumvarpið er snýr að
því hvaða kröfur löglærðir fulltrúar tollstjóra skulu uppfylla samkvæmt tollalögum.
Ráðuneytið vill benda á að ákvæði frumvarpsins var unnið að fullu samráði við tollstjóra og undir
þeim formerkjum að draga úr skattundanskotum og skattsvikum sem kostur er. I því samhengi hefur
embætti tollstjóra bent á mikla þörf á þessari breytingu við tollalögin. I ljósi umræddrar umsagnar
óskaði ráðuneytið eftir frekari viðbrögðum embættisins við tillögu frumvarpsins sem þegar hafa
borist og er fyrri afstaða tollstjóra um nauðsyn þessarar breytingar staðfest óbreytt. Ráðuneytið telur
engin efni standa til að bætt verði við nýju ákvæði við tollalögin, er varða menntunarkröfur löglærðra
fulltrúa sem starfa hjá embætti tollstjóra.
7. Tillögur að lagabreytingum.
Ráðuneytið leggur til eftirfarandi breytingartillögur við frumvarpið:
A:
Lagt er til að 3. gr. frumvarpsins verði felld brott.
Urn tillöguna:
Lagt er til að 3. gr. frumvarpsins verði felld brott í heild sinni að svo stöddu, sbr. athugasemdir
ráðuneytisins hér að framan.

B:
A eftir 12. gr. frumvarpsins kemur ný grein, svohljóðandi:
13.gr.
í stað „meðferðis við komu“ í 1. mgr. 162. gr. laganna kemur: við komu.

Gildistaka:
Akvæði 13. gr. öðlast þegar gildi.
Um 13. gr.
Lögð er til leiðrétting á 1. mgr. 162. gr. tollalaga þar sem orðið „meðferðis“ er tvítekið í ákvæðinu.

Ekki er um efnisbreytingu að ræða.

Jafnframt leggur ráðuneytið til að bætt verði tveimur nýjum köflum við frumvarpið, sbr. eftirfarandi:
C:
Við frumvarpið bætist nýr kafli, svohljóðandi:
Xin. KAFLI
Breyting á lögum um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð, nr. 111/2016.
27. gr.
I stað „þrjá“ í 5. málsl. 3. mgr. 2. gr. laganna kemur: tólf.
28. gr.
Efitirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 4. gr. laganna:
a. A cftir „tólf mánuði“ kemur: á almanaksári.
b. Við bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Verði ávöxtun iðgjalda neikvæð á tímabilinu getur
komið til skerðingar sem því nemur.
29. gr.
Við 1. mgr. 5. gr. laganna bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Sækja skal um úttekt á uppsöfnuðum
iðgjöldum eigi síðar en sex mánuðum frá undirritun kaupsamnings. Sama gildir um ráðstöfun iðgjalda
inn á lán.
30. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 8. gr. laganna:
a. Við 3. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Sama gildir um búseturéttarhafa sem nýtt hafa
sér ákvæðin til kaupa á búseturétti.
b. A eftir „skal“ í 4. mgr. kemur: eigi síðar en sex mánuðum frá gildistöku laga þessara.
31.gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 9. gr. laganna:
a. A eftir „tólf mánuði“ í 1. málsl. 2. mgr. a-liðar 1. tölul. kemur: á almanaksári.
b. Við 2. tölul. bætist nýr stafliður, svohljóðandi: í stað „30. júní 2017“ í 3. málsl. 2. mgr.
ákvæðis til bráðabirgða XVII í lögunum kemur: 30. júní 2019.

Gildistaka:
Ákvæði 27.-31. gr. öðlast gildi 1. júlí 2017.

Um 27.-31. gr.
I ljós hefur komið að lög um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð, nr. 111/2016, sem öðlast eiga gildi
þann 1. júlí nk., þarfnast nauðsynlegra breytinga til að styrkja ffamkvæmd laganna.
Lagt er til að í stað þess að rétthafar þurfi að sækja um rétt að nýju ef rof á greiðslu iðgjalda hefur
staðið í lengri tíma en þrjá mánuði verði við það miðað að rofíð vari ekki lengur en í tólf mánuði.
Með því er komið til móts við þá sem ekki hafa reglulegar launagreiðslur, s.s. sjómenn.
Þá er lagt til að með tólf mánuðum samkvæmt lögunum sé átt við almanaksárið hvort heldur um er
að ræða nýja ráðstöfun eða áframhaldandi ráðstöfun samkvæmt eldra ákvæði. Einstaklingí sem t.d.
sækir um úttekt séreignarspamaðar í nóvember yrði þannig á umsóknarári heimilt að ráðstafa 2/12
hlutum af hámarksQárhæð fyrir tólf mánaða tímabil, að teknu tilliti til annarra skilyrða þar um, og
10/12 hlutum síðasta almanaksárs hins samfellda tíu ára tímabils sem heimilt er að nýta sér stuðning
til kaupa á fyrstu íbúð.
Lagt er til að við 1. mgr. 4. gr. laganna, sem Qallar um hámarksfjárhæð einstaklings til úttektar á
séreignarspamaði, verði bætt nýjum málslið. Þar sem greiðsla til handa rétthafa takmarkast við
inneign rétthafa sem myndast hefur á hverju tímabili er lagt til að kveðið verði sérstaklega á um það

að verði ávöxtun iðgjalda neikvæð á tímabilinu geti komið til skerðingar sem því nemur.
Þá er einnig lögð til sú breyting að sækja skuli um úttekt á uppsöfnuðum iðgjöldum og ráðstöfun
iðgjalds inn á lán eigi síðar en sex mánuðum frá undirritun kaupsamnings. Þykir það hæfilegur tími til
að ganga frá umsókn enda tilgangur laganna stuðningur í formi skattfrjáls séreignarspamaðar til
handa einstaklingum sem eru að kaupa sína fyrstu íbúð.
I lögum um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð er kveðið á um heimild til handa rétthafa sem þegar
hefur nýtt rétt á grundvelli ákvæðis til bráðabirgða XVII í lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda
og starfsemi lífeyrissjóða og eftir atvikum ákvæði til bráðabirgða XVI sömu laga til öflunar á
íbúðarhúsnæði til eigin nota. I ákvæðinu er rétthafa heimiluð áframhaldandi nýting á viðbótariðgjaldi
sínu til greiðslu inn á lán með veði í húsnæðinu sem hann aflaði sér á þeim grundvelli uns hinu tíu ára
samfellda tímabili er náð. Það tímabil sem ráðstöfun rétthafa á viðbótariðgjöldum hefur varað kemur
til frádráttar tíu ára samfelldu tímabili laganna. Rétthafi sem hyggst nýta sér áframhaldandi nýtingu á
séreignarspamaði sínum til ráðstöfunar vegna kaupa á fyrstu íbúð skal með umsókn sækja um
heimildina til ríkisskattstjóra. Lagt er til að rétthafi skuli eigi síðar en sex mánuðum ffá gildistöku
laga um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð sækja um þá áframhaidandi ráðstöfun séreignarspamaðar
enda getur ekki þótt eðlilegt að hafa engin tímamörk þar á.
Lagt er til að tímabil ráðstöfunar í tengslum við kaup á búseturétti samkvæmt ákvæði til
bráðabirgða XVII og eftir atvikum ákvæði til bráðabirgða XVI í lögum um skyldutryggingu
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða komi til frádráttar samfelldu tíu ára tímabili laga um
stuðning til kaupa á fýrstu íbúð. Samkvæmt bráðabirgðaákvæðunum var við það miðað að heimildina
mætti nýta til kaupa á búseturétti auk nýbyggingar eða kaupa á íbúðarhúsnæði til eigin nota.
Samkvæmt lögum um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð er ekki heimilt að nýta sér úrræðið til kaupa á
búseturétti. Þeir sem hafa nýtt sér eldra úrræðið til kaupa á búseturétti geta þó ávallt nýtt sér heimild
laga um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð, að uppfylltum skilyrðum laganna, og mun þá sá tími sem
þeir hafa nýtt áður koma til frádráttar samfelldu tíu ára tímabili enda geta þeir ekki átt rýmri rétt til
nýtingar iðgjalda sinna en aðrir samkvæmt lögunum.
Að lokum er lögð til sú breyting að það skilyrði núgildandi ákvæðis til bráðabirgða XVII laga nr.
129/1997, að útgreiðsla viðbótariðgjalda geti aldrei numið hærri Qárhæð en sem nemi inneign
rétthafa vegna greiddra iðgjalda, verði ffamlengd um tvö ár til viðbótar eða fram til 30. júní 2019. Er
það í samræmi við b-lið 2. tölul. 9. gr. laga um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð þar sem er að finna
framlengingu á áðumefndu bráðabirgðaákvæði um tvö ár til viðbótar eða fram til 30. júní 2019.
D:
Við frumvarpið bætist nýr kafli, svohljóðandi:
XIV. KAFLI
Breyting á lögum um opinber fjármál, nr. 123/2015, með síðari breytingum.
32. gr.
I stað orðanna „1. júní 2017 vegna ársins 2016“ í 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða II í lögunum
kemur: 1. júní 2018 vegna ársins 2017.

Gildistaka:
Ákvæði 32. gr. öðlast þegar gildi.

Utn 32. gr.
I ákvæði til bráðabirgða II í lögum um opinber Qármál er kveðið á um það að ársfjórðungsskýrsla
um opinber fjármál skv. 12. gr. laganna skuli fyrst birt innan átta vikna ffá lokum fyrsta ársfjórðungs
2017. Þá skuli birta ársskýrslu ráðherra skv. 62. gr. laganna eigi síðar en 1. júní 2017 vegna ársins
2016. Akvæði 62. gr. laganna felur í sér að í ársskýrslu ráðherra skuli gerð grein fyrir niðurstöðum
útgjalda innan málefnasviða og málaflokka og bera þau saman við heimildir fjárlaga. Þar sem fjárlög
ársins byggja á eldri gmnni liggja þessar upplýsingar ekki fyrir og því er lagt til að ársskýrsluna skuli
birta eigi síðar en 1. júní 2018 vegna ársins 2017 í stað 1. júní 2017 vegna ársins 2016.

Fskj. nr.
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Samtök verslunar ogþjónustu
Federatton ofTrade & Services

Nefndasvið Alþingis
b.t. Efnahags- og viðskiptanefnd
Austurstræti 8-10
150 Reykjavík

Reykjavík, 8.mars. 2005
Efni: Umsögn um frumvarp til tollalaga, 493.mál, heildarlög
SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu (SVÞ) hafa unnu að vandaðri yfirferð og tillögugerð um
það firumvarp sem Iagt var fyrir vorþing Alþingis á síðasta ári og sátu fundi með
starfsmönnum fjármálaráðuneytis þar sem athugasemdir og tillögur um breytingar voru
yfirfamar. Það fVumvarp sem nú liggur fyrir tók nokkuð mið af þessari vinnu en samt eru í
því mörg atriði sem samtökin gera alvarlegar athugasemdir við vegna hagsmuna
aðildarfyrirtækja sinna. Meðal grundvallaratriða sem rétt þykír að nefiia hér sem almenna
athugasemd er að skipting landsins í tollumdæmi er fráleit ráðstöfún og veldur margs konar
erfiðleikum sem eitt tollumdæmi myndi ekki skapa.
Reifun máls
Lögmennirair Lilja Jónasdóttir hrl. og Einar Baldvin Axelsson hrl. hafa unnið umsögn um
frumvarpið fyrir SVÞ og aðildarfyrirtæki þeirra sem fylgir hér með. Þar fylgja einnig gögn
sem farið hafa á milli aðila í því verkferli sem rakið var hér að ffaman og hefúr staðið í tæpt
ár (sjá sundurliðun í lok bréfs dags.7.mars 2005). Þama er farið ítarlega ofan í málið og
einstakar greinar frulvarpsins.
Lokaorð

í niðurlagsorðum þess bréfs til Nefndasviðs Alþingis sem vísað var til hér að firaman kemur
firam að þrátt fyrir ýmsar umbætur sem felast í frumvarpinu til tollalaga sem hér er til
umræðu, þá em þar jafiiffamt alvarlegir annmarkar sem stangast á við framkvæmd tollalaga í
dag og gera það nær óvinnandi fyrir tollmiðlara að sinna starfi sínu.
SVÞ- Samtök verslunar og þjónustu taka undir óskir um að koma á fúnd nefndarinnar til að
reifa málið ásamt lögmönnunum og telja ekki rétt að ffumvarpið verði samþykkt í óbreyttri
mynd.

Borgartúni 35

Tel: +354 511 3000

svth@svth.is

IS-105 Reykjavík, Iceland

Fax: +354 511 3001

www.svth.is

Nefiidasvið Alþingis
Austurstxæti 8-10
150 Reykjavík
Efni: Frumvarp til tollalaga, 493. mál, heildariög
Umbjóðendur okkar, Samskip hf., Eimskipafélag íslands ehf., Jónar Transport hf. og
TVG-ZIMSEN hf. hafa falið okkur að svara bréfi yðar dags. 16. febrúar 2005. Var
íyrirtækjunum hvoru um sig gefinn kostur á því að koma með umsagnir um frumvarp
til tollalaga, 493. mál. fyrir 9. mars n.k. til nefhdasviðs Alþingis.
Umbjóðendur okkar ásamt Samtökum atvinnulífsins (SA), Samtökum verslunar og
þjónustu (SVÞ) og Samtökum kaupskipaútgerða (SÍK) tóku höndum saman síðast
liðið vor í þeim tilgangi að koma að athugasemdum og þrýsta á breytingar á frumvarpi
til nýrra tollalaga sem þá hafði verið lagt fram sem þskj. Nr. 753-493. mál á 131.
löggjafarþingi 2004-2005. Frumvarp það er hér ræðir, 493. mál, hefúr tekið
einhveijum breytingum frá fyrri frumvarpsdrögum
Telja þessir aðilar umrætt frumvarp (493. mál) engu að síður í verulegum atriðum
stangast á við núgildandi verklagsreglur skipafélaganna og starfsemi tollmiðlara og
telja jafiiframt frumvarpið í stórum atriðum brotthvarf til fortíðar auk þess að fela í sér
skuldbindingar og kvaðir sem geta kippt fjárhagsgrundvelli undan fyrirtækjum í
landinu svo ekki sé talað um starfsemi tollmiðlara sem sé hreinlega í hættu verði
ffumvarpið óbreytt að lögum.
Hafa þessir aðilar gert skriflegar athugasemdir við frumvarpið, eins og fram kemur í
meðfylgjandi gögnum, og er vísað til þeirra. Aðilar leggja áherslu á að eftirfarandi
ákvæði frumvarpsins verði endurskoðuð:
23. & 25. gr. Lagt er til að allar skýrslur verði á rafrænu formi.
29. gr.

Lagt er til að fellt verði niður ákvæði um geymslu tollmiðlara á
skriflegum gognum.

36. gr.

Lagt er til að álag verði lækkað.

39. & 40. gr. Lagt er til að landið verði eitt tollumdæmi og að tollstjóri verði einn.
51. gr.

Lagt er til að hugtakið “hæfilegur fyrirvari” verði skýrt.

62. & 63. gr. Lagt er til að í stað “stjómandi fars” komi “farmflytjandi”.
63. gr.

Lagt er til að lögfestur verði frestur til þess að afhenda upplýsingar um
skemmdir og vöntun.

66. gr.

Lagt er til að greitt verði fyrir afiiot af húsrými og aðstöðu og að
leyfishöfúm sé heimilt að nýta þetta sjálfir svo framarlega sem það
skarast ekki við lögbundið starf tollgæslunnar.

79. gr.

Lagt er til að felldur verði niður 24 klukkustunda ffestur tollstjóra til
þess að lýsa því yfir að flutningur sé heimill eða ekki, en aðilar telja
alla töf á þessu stígi óþarfa.

80. gr. sbr.
133. gr.
Lagt er til að skýrt verði kveðið á um að heimilt verði að tollafgreiða
vöru í hvaða umdæmi sem er án tillits til þess hvar hún var upphaflega
sett á farmskrá. Auk þess er lagt til að skylda til að tilkynna flutning
vöru til tollstjóra verði felld niður.
82. gr.

Lagt er til að felld verði niður skylda til að gefa út fylgibréf. í stað
þess fari þetta fram á milli tölva.

83. gr.

Lagt er til að vörsluábyrgð ljúki við afhendingu til þriðja aðila, sem
tollstjóri hefur veitt heimild til að flytja vöruna. Auk þess er lagt til að
24 klukkustunda frestur verði lengdur. Jafhffamt er lagt til að sending
milli tölva komi í stað fylgibréfs.

84. gr.

Lagt er til að vörutalning fari einungis fram þegar rökstuddur grunur er
um að eitthvað hafi farið úrskeiðis.

85. & 86. gr. Lagt er til að 86. gr. verði felld niður og að þessar greinar verði
sameinaðar og orðið “sýnileg” fellt niður í 85. gr. Auk þess er lagt til
að 20% álag verði fellt niður.
87. gr.

Lagt er til að skráðum eiganda varanna verði skylt að greiða toll af
umframbirgðum en ekki leyfishafí.

96-100. gr.

Lagt er til að þjónustan sé ekki takmörkuð við fór í utanlandsferðum
heldur sé heimilt að eiga viðskipti við önnur tollfrjáls svæði, svo sem
sendiráð, fríhafhir, vamarliðið osfrv. Auk þess er lagt til að ekki séu
takmörk fyrir hve mikið má selja þessum aðilum.

111-112. gr. Lagt er til að fellt verði niður að tollstjóra sé skylt að endurákvarða
aðflutningsgjöld. Eðlilegra er að veita honum heimild til þess.
172. gr.

Með þessu ákvæði er verið að herða refsiábyrgð tollmiðlara. Kemur
fram í greinargerð með þessu ákvæði að venjulegt gáleysi nægi til að
fella refsiábyrgð á tollmiðlara. Jafiiframt er þess farið á leií. að
refsingar væri lækkaðar verulega. Hér er um nýmæli að ræða og
breytingu frá núgildandi lögum. Lagt er til að þessi grein verði
endurskoðuð og að miðað verði við stórfellt gáleysi.

178. gr.

Lagt er til að persónuleg refsiábyrgð stjómenda farartækja og
afgreiðslumanna vömgeymslna verði felld niður.

Umbjóðendur okkar óska eftir þvi að fá fund með Efiiahags- og viðskiptanefiid
Alþingis við fyrsta tækifæri til þess að fara yfir athugasemdir sínar. Ekki er um
tæmandi talningu að ræða. Umbjóðendur okkar hafa starfað á þessum vettvangi í
marga áratugi og hafa mikla reynslu á þessu sviði.

Varðandi frumvarpið í heild sinni er þess að geta að félögin telja vissulega að sumar
þær breytingar sem þar eru lagðar til séu til úrbóta en þau telja að margar af þeim
tillögum, sem fram koma í frumvarpinu, varðandi framkvgemd tollafgreiðslu og
starfsemi farmflytjenda og tollmiðlara, samrýmist ekki nútíma viðskiptaháttum og
stangist í raun á við framkvæmdina eins og hún er í dag. Einnig telja þau að óeðlilegar
kröfur séu lagðar á farmflytjendur, tollmiðlara og starfsmenn þeirra hvað varðar
refsiábyrgð. Verði frumvaipið að lögum óbreytt telja félögin nær óvinnandi veg fyrir
tollmiðlara að sinna starfi sínu.
Reykjavík 7. mars 2005
Virðingarfyllst

Lilja Jónasdómr hrl.
LEX-NESTOR

Einar Baldvin Axelsson hrl.
LOGOS

Fylgiskjöl:
1. Bréf til Péturs Blöndal alþm. dags. 24. janúar 2005
2. Bréf Lilju Jónasdóttur hrl. f.h. Samskipa dags. 23. ágúst 2004
3. Bréf Braga Kr. Guðmundssonar f.h. Eimskip dags. 30. júlí 2004
4. Yfirlit yfir athugasemdir í framangreindum bréfiim
5. Minnisblað um samanburð við reglur í Evrópusambandinu, Danmörku og
Noregi.
Afrit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dagný Jónsdóttir alþm.
Gunnar Birgisson alþm.
Jóhanna Sigurðardóttir alþm.
Lúðvík Bergvinsson alþm.
Pétur H. Blöndal alþm.
Siv Friðleifsdóttir alþm.
Ögmundur Jónasson alþm.
Össur Skarphéðinsson alþm.

Alþingi
Pétur Blöndal alþm.
Kirkjustræti
101 Reykjavík
Efni: Fumvarp til nýrra tollalaga
Eimskipafélag íslands e.h.f., Samskip h.f., Jónar-Transport h.f., Tvg-Zimsen h.f.,
ásamt Samtökum avinnulífsins (SA), Samtökum verslunar og þjónustu (SVÞ) og
Samtökum kaupskipaútgerða (SÍK) tóku höndum saman síðast liðið vor í þeim
tilgangi að koma að athugasemdum og þrýsta á breytingar á frumvaipi til nýrra
tollalaga, þskj. 1602 - 986 mál, 130 loggjafarþing 2003-2004.
Telja þessir aðilar umrætt frumvaip í verulegum atriðum stangast á við núgildandi
verklagsreglur skipafélaganna og starfsemi tollmiðlara og telja jafiiframt frumvarpið í
stórum atriðum brotthvarf til fortíðar auk þess að fela í sér skuldbindingar og kvaðir
sem geta kippt fjárhagsgrundvelli undan fyrirtækjum í landinu svo ekki sé talað um
starfsemi tollmiðlara sem sé hreinlega í hættu verði frumvarpið óbreytt að lögum.
Hafa þessir aðilar gert skriflegar athugasemdir við frumvarpið og einnig hefur í
tvígang verið fundað með lögfræðingum í Fjármálaráðuneytinu. A fyrri fundi aðila
með lögfræðingum ráðuneytisins, þar sem farið var yfir umræddar athugamsemdir,
var því lýst yfir af hálfu ráðuneytisins að fimdað yrði aftur með aðilum áður en
fiumvarpið yrði sent í stjómarflokkana en við það loforð var ekki staðið. Á síðari
fundi aðila með lögfræðingum ráðuneytisins fengu aðilar ekki að sjá frumvarpið í
endanlegri mynd en lögfræðingar ráðuneytisins fóm munnlega yfir athugasemdir
aðila. í ljós kom að þrátt fyrir að fallist væri á nokkrar athugasemdir félaganna standa
eftir margar mikilvægar greinar frumvarpsins óbreyttar, greinar sem aðilar telja að
megi ekki undir neinum kringumstæðum verða að lögum.
í þessu sambandi má t.d. nefiia 177. gr frumvarpsins í þeirri mynd sem aðilar fengu
það til umsagnar, en hún hljóðar svo:
“Hver sem veitir rangar eða villandi upplýsingar um tegund, magn eöa verömœti
vöru eða vanrældr að leggja fram tilskilin gögn til tollmeðferöar samkvœmt lögum
þessum skal sœta sektum sem að lázmarki nema tvöfóldum en að hámarlá tífoldum
tolli a f þ v í tollverði sem dregið var undan álagningu aðflutningsgjalda. Alag á toll
skv. 89. gr. dregst frá sektarjjárhceð.
Tollmiðlari sem aðstoðar við ranga eða villandi skýrslugjöf eða veitir rangar eða
villandi upplýsingar við tollskýrslugerð vegna inn- eða útflutnings, beiðnir um
tollafgreiðslu vöru eða við greiðslu aðflutningsgjalda skal sœta refsingu skv. 1. m gr. "

Rétt er að geta þess að umrædd grein er nýmæli.
í núgildandi tollalögum varða brot refsingu ef þau em framin af ásetníngi eða
stórkostlegu gáleysi. I greinargerð með 177. gr. frumvarpsins kemur fram að gálevsi
nægi til bess að fella refsiábvrgð á tollmiðlara.
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Þessar greinar telja aðilar geta einfaldlega kippt tilverugrundvelli undan starfsemi
tollmiðlara, þar sem ljóst er að lítið þarf til að koma í umfangsmikilli starfsemi
tollmiðlara til þess að tollstjóri geti með vísan til slíkra greina lagt á starfsemi
tollmiðlara refsingu sem nemur allt að tífóldum tolli vöru. Telja aðilar að ekki verði
við slíkar refsingar unað. Refsing skv. þessum greinum getur einfaldiega hlaupið á
tugum eða jafiivel hundruðum milljóna.
Rétt er einnig að benda á að sú skvlda hvílir á tollstjóra skv. 119. og 120. gr.
frumvaipsins að endurákvarða aðflutningsgjöld, ef 1 ljós kemur að þau voru ekki rétt
ákvörðuð, vegna sendinga sem innflytjandi hefur fengið tollafgreiddar á síðustu sex
árum talið firá þeim degi sem honum berst tilkynning um fyrirhugaðan úrskurð. Telja
aðilar að heimild eigi að vera fyrir tollstjóra til að meta hvert og eitt tilvik fyrir sig þar
sem ljóst er að um eðlileg/afsakanleg mistök getur verið að ræða. Hér á ekki að vera
um skyldu að ræða. í flestum tilvikum er innflytjandi búinn að selja hinn innfLutta
vaming og getur þannig ekki lagt umrædda toHa/aðflutningsgjöld á vaminginn eins og
hann hefði eðlilega gert að öðrum kosti.
Einnig og ekki síst hafa aðilar óskað eftir þvi að breytt verði núgildandi 133. gr.
tollalaga eða 183. gr. fiumvarpsins sem hljóðar svo:
“Það varðar sektum eðafangelsi allt að tveimur árum e f e f stiómandi farartœkis eða
afereiðslumaður vörusevmslu afhendir ótollafgreidda vöru án leyfis tollstjóra eða
umboösmanns hans. Sömu refsingu varðar það að veita viðtöku vöru sem er ólöglega
afhent. ”

Er hér um að ræða sambærilegt ákvæði og 133. gr. núgildandi tollalaga fyrir utan það
að rammi fangelsisvistar er styttur úr sex árum í tvö ár í fiumvarpinu.
Telja félögin óásættanlegt að stjómandi farartækis eða afgreiðslumaður vömgeymslu
séu hér gerðir persónulega ábyrgir með þessum hætti.
Vísa félögin til dóms Héraðsdóms Norðurlands eystra, uppkveðinn 29. desember
2000, þar sem starfsmaður Flutningamiðstöðvar Norðurlands var dæmdur til refsingar.
Taldi dómurinn sannað að starfsmaðurinn hafi er hann lét fiytja fóðursendingu
ótollafgreidda og án leyfis tollyfirvalda gerst sekur um brot gegn 66. gr. sbr. 133. gr.
laganna. Var ákvörðun refsingar fiestað slrilorðsbundið og skyldi hún falla niður að
liðnum 2. árum frá birtingu dómsins héldi starfsmaðurinn almennt skilorð.
Vinnuveitandi starfsmannsins taldi að hann hefði einungis viðhaft vinnuaðgerðir
gagnvart viðkomandi toUembætti sem tíðkaðar höfðu verið um langt skeið og taldi að
væm lögum samkvæmt. Það liggur fyrir að hann hafði enga hagsmuni af afhendingu
varanna. Var hreinlega um misskilning að ræða, ekki ásetning um að afhenda vaming
með ólögmætum hætti.
Ekki verður hjá þvf komist að gera alvarlegar athugasemdir við hérgreint lagaákvæði
og þá jafiiframt ákvæði 183. gr. frumvarpsins þar sem óásættanlegt er að framkvæmd
og túlkun þessara lagaákvæða skuli vera með hérgreindum hætti. Einnig er bent á 182.
og 184. gr. hvað þetta varðar.
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Er því ítrekuð ósk þess efeis að breyting verði gerð á frumvarpmu þannig að
fyrirtækin sjálf, eða stjómendur þeirra persónulega verði gerðir ábyrgir fyrir þeirri
starfsemi sem þau reka en ekki starfsmenn þeirra, svo framarlega sem ekki sé um
ásetningsbrot að ræða af hálfu starfsmanna félaganna. Hérgreind lagaákvæði og
framkvasmd þeirra setja starfsöryggi starfsmanna félaganna í hættu.
Þá er rétt að benda á athugasemd félaganna varðandi þann 24 ldukkustunda frest sem
tollstjóri hefur til þess að lýsa því yfír hvort flutningur vara í tollvörugeymslu eða aðra
geymslu í 82. gr. frumvarpsins. Umræddur frestur er að óþarfur og ekki í samræmi
við þarfír viðskiptalífsins. Telja aðilar að slík yfirlýsing eigi að koma án tafar.
Að lokum benda aðilar á að 101-106. gr frumvarpsins séu óþarflega takmarkaðar.
Telja þeir að engin ástæða sé að takmarka þjónustu tollfrjálsra forðageymslna við for í
utanlandsferðum. Hér eigi einnig að falla undir erlend fiskiskip, farþegaskip,
sendiráð, frihafiiir og vamarliðið, svo dæmi séu tekin.
Hér hafa einungis verið nefiidar nokkrar þær athugasemdir sem félögin hafa við
umrædd frumvarp til tollalaga. Með bréfi þessu fylgja afrit af þeim athugasemdum
sem félögin hafa gert og einnig samantekt og samanburður sem unnin var á gildandi
lagaumhverfi í nágrannalöndum. Var niðurstaða þeirrar könnunar sú að margar af
þeim reglum sem félögin hafa hvað alvarlegastar athugasemdir við, eiga sér ekki
hliðstæðu 1nágrannalöndum okkar.
Það er Ijóst að í frumvarpinu er gert ráð fyrir verulegum breytingum frá núgildandi
lögum, breytingum sem snerti flesta þætti starfsemi þeirra.
Varðandi frumvarpið í heild sinni er þess að geta að félögin telja vissulega að sumar
þasr breytingar sem þar eru lagðar til séu til úrbóta en þau telja að margar af þeim
tillögum, sem fram koma í frumvaipinu, varðandi framkvæmd tollafgreiðslu og
starfsemi farmflytjenda og tollmiðlara, samrýmist ekki nútíma viðskiptaháttum og
stangist 1raun á við framkvæmdina eins og hún er í dag. Einnig telja þau að óeðilegar
kröfur sem lagðar á farmflyljendur, tollmiðlara og starfsmenn þeirra hvað varðar
refsiábyrgð. Verði frumvarpið að lögum óbreytt telja félögin nær óvinnandi veg fyiir
tollmiðlara að sinna starfí sínu.
Reykjavík 24. janúar2005
Virðingarfyllst
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Fj ármálaráðuneytið
b.t. Jónu Bjarkar Guðnadóttur lögfr.
Amarhvoli
150 Reykjavík
Efni: Frumvarp til tollalaga, þskj. 1602 - 986 mál.

í framhaldi af fundi með starfsmönnum nefndar um endurskoðun tollalaga
(nefhd) og starfsmanna Samskipa hf. og Jóna Transport hf. þann 6. júní 2001
voru teknar saman helstu athugasemdir félaganna við núgildandi ákvæði
tollalaga nr. 55/1987, sérstaklega varðandi VIII. kafla laganna um
tollvörugeymslur og framkvæmd þeirra og einnig varðandi XTV. kafla laganna
um refsingar og önnur viðurlög. Voru netiidinni sendar athugasemdimar með
bréfí dags. 24. september 2001.
Fyrir Alþingi liggur nú frumvarp til nýrra tollalaga sjá þskj. 1602 - 986 mál.
Nefhdin sendi ffumvarpið til félaganna til umsagnar og var þeim gefinn frestur
til 23. ágúst n.k. til þess að koma með athugasemdir þar að lútandi.
Munu hér á eftir reifaðar athugasemdir félaganna við fiumvarp það er hér
ræðir:
1. 2. mgr. 22. gr. frumvarpsms, bindandi álit um tollílokkun
r

I 2. mgr. 22. gr. fiumvarpsins kemur frarn að tollstjóra sé ekki skylt að verða
við beiðni skv. 1. mgr. 22. gr. (um bindandi álit um tollflokkun) ef hún lýtur að
vöm sem þegar hefiir verið tollafgreidd eða vöm sem er í sendingu sem flutt
hefur verið til landsins.
Með vísan til þeirrar miklu ábyrgðar sem hvílir skv. ákvæðum ffumvarpsins á
tollmiðlurum vegna aðstoðar við tollskýrslugerð er þess farið á leit að þetta
ákvæði verði fellt niður.
2. 26. gr. frumvarpsins, skriflega aðflutningsskýrslur
Félögin telja að allar aðflutningsskýrslur eigi að vera raffænar og eigi þannig
þeir sem ekki hafa tök á slíku að leita til tollmiðlara eftir aðstoð. Lagt er því til
að 26.gr. verði fell niður. Bent er einnig í þessu sambandi á 2. og 4. mgr. 24.
gr.
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3. 30. gr. frumvarpsins, varðveisla aðflutningsskýrslna og fylgigagna
vegna rafrænnar tollafgreiðslu
Lagt er til að fellt verði mður ákvæði í 30. gr. frumvarpsins um geymslu
tollmiðlara á skriflegum gögnum í 3 mánuði frá tollafgreiðsludegi og skyldu til
afliendingar umræddra gagna í hendur bókhaldsskyldum innflytjanda að
loknum geymslutíma, eftir því sem við á. Telja félögin hér vera um að ræða
íþyngjandi ákvæði, sem feh í sér auka kostnað við geymslu og skjalavörslu.

4. 34. gr. frumvarpsins, ábyrgð tollmiðlara (177.gr., 119.gr.,136.gr.)
í 1. mgr. 34. gr. frumvarpsins kemur fram að tollmiðlari sem sent hefur
aðflutningsskýrslu til tollstjóra fyrir hönd innflytjanda, beri ábyrgð á röngum
eða ófullnægjandi upplýsingum hafi hann vitað eða mátt vita að upplýsingar
innflytjanda væru rangar eða ófixllnægjandi. I 2. mgr. 34. gr. kemur fram að
tollmiðlara sé skylt að fá í hendur öll viðeigandi fylgigögn skv. 29. gr. áður en
hann sendir tollstjóra rammaskeyti vegna SMT - tollafgreiðslu fyrir hönd
innflytjanda. Jaöiffamt beri tollmiðlara skv. 3. mgr. 34. gr. skylda til þess að
leggja sjálfstætt mat á hvort þau fylgigögn sem umbjóðandi hans leggur fram til
grundvaUar aðflutnings- eða útflutningsskýrslu fullnægi ákvæðum laga þessara
og stjómvaldsákvæða. Telji hann svo ekki vera skuli hann kalla eftir þeim
gögnum sem á vantar eða nýjum gögnum í stað þeirra sem kunna að vera
ófullnægjandi. Hann skuli því aðeins senda aðflutningsskýrslu af stað til
tollstjóra með rammaskeyti í þeim tilvikum þegar fylgigögn sem hggja til
grundvallar aðflutningsskýrslu uppfyhi skilyrði laga þessara með ótvíræðum
hætti.
Með vísan til þess að í grg. með 177. gr. þar sem íjallað er um refsiábyrgð
tollmiðlara kemur fram að gáleysi nægi til þess að feUa ábyrgð á tollmiðlara en
ekki stórfeUt gáleysi eins og skv. gUdandi lögum, telja félögin að staldra þuríi
hér við. Sjá nánari umijöllun um 177. gr. frumvarpsins í hð nr. 20. í bréfi
þessu.
Með þessum hertu ákvæðum er verið að feUa gífrirlegar skyldur á herðar
tollmiðlara gagnvart tollyfirvöldum og jafiiffamt meiri ábyrgð tollmiðlara
gagnvart innflytjendum, ekki síst með vísan til 119. gr. frumvarpsins varðandi
endurákvörðun aðflutningsgjalda eflir raffæna tollafgreiðslu, þar sem ffam
kemur að tollstjóri skuli endurákvarða innflytjanda aðflutningsgjöld, ef í ljósi
komi að þau voru ekki rétt ákvörðuð fyrir tollafgreiðslu, vegna sendinga sem
innflytjandi hefiir fengið tollafgreiddar með rafrænum hætti á síðustu sex árum
talið frá þeim degi þegar honum berst tilkynning um fyrirhugaðan úrskurð um
endurákvörðun skv. 1. mgr. 122. gr.
Samkvæmt 119. gr. ffumvarpsins skal endurákvarða umrædd gjöld, án tillits til
þess hvort viðkomandi innflytjandi vissi eða mátti vita um réttmæti upplýsinga

2

í aðflutningsskýrslu eða fylgigögnum, t.d. ef í ljós kemur að firamleiðandi hefur
ekki getið rétt um innihald matvæla. Það er ljóst að í flestum tilvikum eru
innflytjendur búnir að selja umrædda vöru og hafa við verðálagningu tekið tillit
til þeirra aðflutningsgjalda sem greidd voru. Verða þannig félögin að bera
umrædd aðflutningsgjöld án tilhts til þess hvort þau gátu með nokkrum hætti
vitað eða séð fyrir að ekki var um að ræða rétta tollflokkun.
Leggja félögin til að ekki verði um endurákvörðun að ræða í þeim tilvikum sem
innflytjandi er sannanlega grandlaus um ranga tollflokkun. Einnig er lagt til að
tollstjóra skuli heimilt en ekki skylt að endurákvarða aðflutningsgjöld í
samræmi við 2. mgr. 120. gr. firumvarpsins þar sem ijallað er um skriflegar
aðflutningsskýrslur.
Einnig er í þessu sambandi bent á 134. gr. frumvarpsins.
Jafnfiramt eru gerðar athugasemdir við það að dráttarvextir reiknist frá
gjalddaga þegar um endurákvörðun er að ræða sbr. ákvæði 132. gr.
frumvarpsins. Telja félögin að eðlilegra sé í þeim tilvikum að nota aðra
vaxtaprósentu.
5. 38. gr. frumvarpsins, bráðabirgðatollafgreiðsla
Félögin telja 25% álag sem gert er ráð fyrir í greininni vera of hátt. Telja þau
eðlilegra að um sé að ræða 10% álag.
6. 51. gr. frumvarpsins, ábyrgðartryggingar tollmiðlara
í 51. gr. frumvarpsins er lögð sú skylda á tollmiðlara að hafa í gildi
ábyrgðartryggingu vegna fjárhagstjóns sem leitt getur af gáleysi í hans störfum.
Félögin telja þessa kröfu um ábyrgðartryggingu fráleita og einungis til þess
fallna að skapa þeim kostnað þar sem ljóst sé að starfsemi þeirra sé þannig
vaxin að ólfldegt megi telja að vátryggingarfélög séu tilbúin að selja slíkar
tryggingar og ef svo væri yrði eðlilega um há iðgjöld að ræða.
7. 66. gr. frumvarpsins, skrá yfir affermdar vörur
Lagt er til að í stað stjómanda fars í greininni komi farmflytjandi.
8. 82. gr. frumvarpsins, afhending vöru úr fari eða afgreiðslugeymslu
í greininni kemur ffarn að tollstjóri skuli eigi síðar en 24 klst. eftir að tilkynning
um flutning vöm berst, lýsa því yfir hvort flutningur hennar er heimill eða
hvort varan skuli kyrrsett til frekari skoðunar. Félögin telja að hér sé um allt of
langan fresta að ræða fyrir tollstjórann. Telja þau að viðskiptalífið krefiist
meiri hraða.
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9. 1. mgr. 83. gr. frumvarpsins, vöruhald á ótollafgreiddum vörum
Tollgæslan í Reykjavík hefur túlkað ákvæði gildandi tollalaga nr. 55/1987 á
þann veg að farmflytjendum sé óheimilt að flytja og geyma vörusendingar
(safnsendingar) sem eru á farmskrá til Reykjavíkur í vöruhúsum í eigu
viðkomandi farmflytjanda utan Reykjavíkur t.d. í Hafiiarfirði.
Hefur
Tollgæslan túlkað ákvæði tollalaga með þessum hætti hingað til þrátt fyrir að
90% af vörum 1 gámum séu almennt tollafgreiddar á fyrstu vikunni eftir að
varan kemur til landsins og eftirstöðvar mánuði síðar. Tollgæslan hefur borið
því við að þeir geti ekki framkvæmt skoðun á vörusendingu sem geymd er í
öðru umdæmi eða kannað hvort vörusending, sem komin er á eindaga með
aðflutningsgjöld sé til staðar.
Það er ítrekað lagt til við nefndina að kveðið verði með skýrum hætti á um það
í lögunum að flytja megi vörur milli vöruhúsa og tollagreiða þær í viðkomandi
tollumdæmi. Beiðnir um skoðun mætti senda milli umdæma þannig að ekki
þyrfti að senda vöruna sjálfa. Vöruna mætti þannig tollafgreiða í hvaða
umdæmi sem er án tillits til þess hvar hún var upphaflega sett á farmskrá og
losna þannig við umskráningu hennar. Myndi þessi framgangsmáti auðvelda
og einfalda alla meðferð tollskylds vamings fyrir alla sem að innflutningi á
slíkum vamingi kæmu.
í kafla XIII í umræddu frumvarpi til tollalaga er Qallað um meðferð og vörslu
ótollafgreiddrar vöru. í 1. mgr. 83. gr. frumvarpsins kemur fram eftirfarandi:
”Flutningur ótollafgreiddrar vöru milli geymslusvæða.
Heimilt er að flytja ótollafgreiddar vörur á milli geymslusvæða skv. 2.-5. tölul.
1. mgr. 73. gr. án sérstaks leyfis tollstjóra. Vörsluhafi skal tilkynna tollstjóra
um flutning vöru áður en flutningur á sér stað. “
í 133. gr. frumvarpsins kemur ffarn að aðflutningsgjöld skuli greiða tollstjóra í
því tollumdæmi þar sem vara er flutt úr fari sem hana flytur til landsins
samkvæmt farmskrá. Ef ótollafgreidd vara sé framsend í annað tollumdæmi
skuli þó greiða aðflutningsgjöld í því tollumdæmi.
,.
Ekki fæst séð með vísan til þessara greina annað en að gert sé ráð fyrir því að
vörsluhafa sé heimilt færa vörur á milli viðurkenndra geymslna svo framarlega
sem slíkt sé tilkyimt réttilega og virðist fiumvarpið gera ráð fyrir því að
tollafgreiða eigi vörur í því umdæmi sem þær eru staðsettar hveiju sinni.
Óskað er eftir viðræðum og afstöðu nefiidarinnar til þessa.
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10. 86. gr. frumvarpsins, tollband
í 86. gr. frumvarpsins er nýmæli. Er í greininni kveðið á um “formreglur”
varðandi flutning á ótollafgreiddum vörum í tollfijálsa verslun, tollfijálsa
forðageymslu eða á vamarsvæðið á Keflavíkurflugvelli. í greinargerð með
frumvarpinu kemur ffam að það sé tollstjóri á sendingarstað sem gefi út
fylgibréf með vörunni til ákvörðunarstaðar, tollstjóri á ákvörðunarstað staðfesti
afhendingu sendingar. Kemur fram að í 2. mgr. sé tekið fram að eintak
fylgibréfs (tollseðils) sem áritað hafi verið af tollsljóra um móttöku vöru á
ákvörðunarstað sé sönnun vörslumanns eða leyfishafa geymslusvæðis um að
vörsluábyrgð þess sem lét ótollafgreidda vöru a f hendi sé lokið. Tilgangur 1.
og 2. mgr. 86. gr. sé að tryggja að vörsluhafi ótollagreiddrar vöru geti sýnt fram
á að hann hafi afhent ótollafgreidda vöru þar til bærum aðila.
Félögin fara þess á leit við nefudina að þessu verði breytt á þá leið að
vörsluábyrgð þeirra ljúki vð afhendingu vörusendingar í hendur þriðja aðila,
aðila sem tollstjóri hefur veitt skriflega heimild til þess að móttaka viðkomandi
vörusendingu og flytja hana inn á viðkomandi svæði. Félögin geta ekki með
nokkru móti borið ábyrgð á því að eigandi vöru eða umboðsmaður hans sem
fengið hefur leyfi tollstjórans til þess að móttaka vöru til flutnings skili henni
eða fái viðkomandi áritun tollstjóra á tollseðil. Það er ljóst að samkvæmt
framkvæmdinni hafa félögin ekkert um það að segja hveijum tollstjórinn veitir
þessa heimild. Þeir aðilar sem fá þessa heimild í dag eru t.d. verslanir á
Keflavíkurflugvelli, má þar sem dæmi nefna að starfsfólk gleraugnaverslunar
sem er á flugvellinum á Kefiavíkurflugvelli fer alltaf með gögnin persónulega
til tollstjóra og fær heimild til að móttaka vörur með þessum hætti.
Það er augljóst að félögin geta ekki með neinum hætti borið ábyrgð efitir að
vara hefur verið afhent með þessum hætti, með leyfi tollstjóra, eiganda hennar.
Ef ekki verður breyting á þessu verða félögin að neita að afhenda
innflytjendum vörur úr geymslum og krefjast þess að flytja þær sjálfir til
ákvörðunarstaðar.
Þess er því ítrekað farið á leit að umræddu ákvæði frumvarpsins verði breytt á
þá leið að þegar tollstjóri veitir heimild með þessum hætti þáljúki vörsluábyrgð
leyfishafa við afhendingu hennar til flutnings.
Rétt er einnig að nefha að félögin telja að frestur sem ffam kemur í 3. mgr. 86.
gr. frumvarpsins sé of stuttur og telja að eðlilegra væri að hann væri 48 klst.
11. 88. gr. sýnileg vöntun, 89. gr. frumvarpsins, leynd vöntun
Komi fram vöntun í vörusendingu, sem ekki var sýnileg við affermingu fars, í
heild eða að hluta sem sett er á geymslusvæði fyrir ótollafgreiddar vöru skv. 1.
mgr. 73. gr. eða geymd er samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 73. gr. gerir 89. gr.
frumvarpsins gert ráð fyrir því að leyfishafa sé skylt að greiða toll og önnur
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aðflutningsgjöld a f því vörumagni sem skráð er skv. 79. gr., að viðbættu 20%
álagi á toll og önnur aðflutningsgjöld nema leyfishafi geti fært fullnægjandi
sannanir fyrir því að vöntunin sé komin til áður en sendingin var flutt inn á
tollsvæði ríkisins.
Félögin benda á að erfitt hefiir reynst að fá tollstjóra til þess að fella niður
aðflutningsgjöld af leyndri vöntun sem komið hefiir í ljós í vörusendingu.
Mjög algengt er að ef um leynda vöntun er að ræða að hún komi ekki í Ijós fyrr
en eftir einhvem tíma, t.d. þegar hún er í miðri sendingunni. Það er ljóst að
leyfishafar geta ekki sótt aðflutningsgjöld vegna leyndrar vöntunar til
innflytjanda. Frumvarpið gerir þar að auki ráð fyrir 20% álagi sem félögin telja
algjörlega óásættanlegt.
Þess er farið á leit við nefndina að 89. gr. frumvarpsins verði felld niður og
verði 88. gr. og 89. gr. sameinaðar og verði orðið sýnileg felld úr 88. gr.
12. 2. mgr. 90. gr. frumvarpsins, umframbirgðir
Lagt er til að 2. mgr. 90 gr. verði felid niður. Þar kemur fram að ef í ljós komi,
við vömtalningu tollstjóra á geymslusvæði fyrir ótollafgreiddar vörur,
vörumagn umfram það magn sem skráð er inn á hlutaðeigandi geymslusvæði
skv. 79. gr. sé leyfishafa geymslusvæðis skylt að greiða toll af þeim
umffambirgðum.
Telja félögin þetta óásættanlegt. Telja þau að skrá beri vöruna eins og aðra
vöm og sé hún leyst út af eiganda hennar eins og önnur vara.
13. 70. g r ., 7. tl. 95. gr. frumvarpsins, aðstaða tollgæslu/tæki og áhöld
Leyfishafa geymslusvæðis er skylt skv. 7. tl. 95. gr. frumvarpsins að láta
tollgæslunni í té fullnægjandi aðstöðu á geymslusvæðinu til tolleftirlits og
rannsóknar á vörum og ennfremur þau áhöld og tæki sem nauðsynleg em til
slíks eftirlits að mati tollstjóra.
Telja félögin að hér sé um ræða mjög íþyngjandi ákvæði. í greinargerð með
frumvarpinu kemur fram að 7. tl. 95. gr. ffumvarpsins sé efruslega samhljóða
3. mgr. 64. gr. gildandi tollalaga. Rétt er að benda á að fellt hefur þó verið
niður frá gildandi lagaákvæði orðið “ókeypis” og má því e.t.v. gera ráð fyrir því
að tollgæslunni beri, verði frumvarpið að lögum, að greiða fyrir aftiot
húsnæðisins.
Varðandi áhöld og tæki sem nauðsynleg em til tolleftirlits er þess að geta að
þau tæki geta verið mjög dýr má þar t.d. nefna gegnumlýsingartæki sem nýfarið
er að nota við tolleftirlit og telja félögin algjörlega óásættanlegt að þeim t>eri að
útvega tollgæslunni slík tæki eða önnur sem tollgæslan telur nauðsynleg á
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hveijum tíma, að því marki sem þau eru ekki til á staðnum í tengslum við
starfsemi þeirra.
í þessu sambandi er einnig rétt að benda á að skv. 70. gr. frumvarpsins er
eigendum eða umráðamönnum fara, sem annast reglubundnar ferðir milli landa,
skylt að leggja tollstjóra til án endurgjalds nægilegt húsrými eða aðra aðstöðu
til tolleftirlits með farþegum, áhöfiium og vörum, sé þess krafist. í þessari grein
kemur fram að ætlast er til að húsrýmið sé án endurgjalds til afiiota fýrir
tollstjóra.
Óskað er eftir afstöðu nefiidarinnar til þessa og jafnframt til þess hvort gert sé
ráð fyrir því að umrætt húsrými sé einungis ætlað til þessara nota eða hvort
nefiidin telji með vísan til hérgreindra ákvæða leyfishöfum heimilt að nýta
húnæðið að öðru leyti að því marki sem það skarast ekki á við lögbundið starf
tollgæslunnar.
14. 8. tl. 95. gr. frumvarpsins, vél- og hugbúnaður, birgðabókhald
í 95. gr. frumvarpsins er gallað um skilyrði fyrir veitingu starfsleyfis til
tollvörugeymslna.
í 8. tl. 95. gr. ffumvarpsins kemur ffarn að vél- og hugbúnaður skuli
samþykktur af tollstjóranum í Reykjavík. Þetta skilyrði telja félögin ekki geta
staðið óbreytt. Telja þau óviðunandi að tollstjórinn hafi nokkuð um að það að
segja hvaða vél- og hugbúnað þau velja fyrir starfsemi sína. Einnig kemur
fram í 8. tl. 95. gr. að tollstjóra sé heimilt að gera það að skilyrði að tollyfirvöld
hafi beinlínuaðgang að upplýsingum úr birgðabókhaldi. Þetta telja félögin
einnig óviðunandi og fara þess á leit að bæði þessi atriði verði felld úr
ffumvarpinu. í dag hefur tollstjórinn aðgang að innflutningsskrám og telja
félögin það nægjanlegt.
15. 10. ti. 95. gr. frumvarpsins
í 10. tl. 95. gr. ffumvarpsins kemur fram að eitt af skilyrðum fyrir veitingu
starfsleyfis til tollvörugeymslu sé að hagkvæmniútreikningur yegna reksturs
geymslunnar liggi fyrir.
Þetta skilyrði telja félögin að eigi ekki við varðandi rekstur tollvörugeymslu,
það eigi hins vegar réttilega við um ffísvæði.
16. 99. gr. frumvarpsins,
99. gr. Frumvarpsins er svohljóðandi:
“Tollafgreiddar vörur í tollvörugeymslu.
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Ráðherra getur ákveðið, að fenginni umsókn leyfishafa tollvörugeymslu, að
heimila geymslu tollafgreiddra og ótollafgreiddra vara í sama rými í
tollvörugeymslu að uppfyiltum eftirfarandi skilyrðum:
1. Tollafgreiddar vörur skulu ávallt vera aðgreindar frá ótollafgreiddum
vörum með skýrum hætt í tollvörugeymslu.
2. Tollafgreiddar vörur skulu j afhframt vera aðgreindar frá ótollafgreiddum
vörum með skýrum hætt í birgðabókhaldi tollvörugeymslu. Tollstjórinn
í reykjavík skal samþykkja vél- og hugbúnað tollvörugeymslu til þess að
tryggja að þessu skilyrði sé fullnægt.
3. Ráðherra getur bundið leyfi samkvæmt þessari grein þeim skilyrðum
sem hann telur nauðsynleg til þess að tryggja fullnægjandi tollefdrlit.
Ráðherra getur að fenginni tillögu tollstjóranas í Reykjavík afturkallað leyfi
samkævmt þessari grein uppfylli leyfishafi ekki lengur skilyrði 1. mgr.“
Félögin leggja til að greinin ijalli almennt um öll geymslusvæði fyrir
ótollafgreiddar vörur skv. skilgreiningu í gr. 73. Greinin færist undir kaflann
“Meðferð og varsla ótollafgreiddrar vöru”, og verði t.d. nr. 76.
Lagt er til að greinin verði svohljóðandi:
“Tollafgreiddar vörur á geymslusvæði ótollafgreiddrar vöru
Ráðherra getur ákveðið, að fenginni umsókn leyfishafa geymslusvæða skv. 1.5. tl. 73. gr., að heimila geymslu tollafgreiddra og ótollafgreiddra vara í sama
rými að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:
1. Tollafgreiddar vörur skulu ávallt vera aðgreindar frá ótollafgreiddum
vörum með skýrum hætti í birgðabókhaldi vörugeymslunnar. Vörum skal
raðað í hillur í sem mestri samfellu miðað við þær kröfur sem varan gerir til
geymslurýmis og aldrei má blanda saman tollafgreiddri og ótollafgreiddri
vöru í hólf.
2. Tollstjóri skal á einfaldan hátt geta fengið birgðalista vörugeymslimnar
flokkaðan eftir því sem við á, á hvaða tíma sem er og framkvæmt talningu.
Ráðherra getur að fenginni tillögu tollstjórans í Reykjavík afturkallað leyfi
samikvæmt þessari grein uppfylli leyfishafi ekki lengur skilyrði 1. mgr.”
Athuga þarf í þessu sambandi einnig 6. tl. 95. gr. Þar sem fram kemur gengið
skuli þannig frá geymslum að þær verði auðveldlega settai' undir lás
tollgæslunnar ef nauðsyn ber til vegna tolleftirlits.
Eins og nefiidinni er kunnugt er Samskip hf. með í byggingu stórt vöruhús,
reyndar það stærsta á landinu. Fyrirhugað er að vöruhúsið hýsi alla starfsemi
félagsins. Skiptir það því augljóslega félagið miklu að hér sé með skýrum hætti
tekið á þeim atriðum er hér ræðir.

17. 4. mgr. 135. gr. frumvarpsins, fullnusta aðflutningsgjalda
í 4. mgr. 135. gr. frumvarpsins kemur fram að verði vara ekki seld
nauðungarsölu megi gera §ámám til tryggingar greiðslu aðflutningsgjalda,
dráttarvaxta, sekta og kostnaðar hjá innfiytjanda eða tollmiðlara án
undangengins dóms eða sáttar.
Þessi heimild getur ekki með nokkru mótið staðið í frumvarpinu óbreytt. Það
verður að skilyrða heimildina með einhveijum hætti að mati félaganna eða fella
hana niður.
18. 136. gr. frumvarpsins, nauðungarsala á uppboði
Samkvæmt 136. gr. frumvarpsins er heimildin til greiðslu geymslukostnaðar í
einn mánuð felld niður og er þannig ekki um að ræða forgangsrétt í
uppboðsandvirði fyrir geymslugjöldum, verði frumvarpið að lögum.
í greinargerð með frumvarpinu kemur ffarn í umfjöllum um 136. gr. að umrædd
heimild tollstjóra í gildandi lögum til þess að greiða fyrir geymslu vörunnar í
mánuð frá komu til landsins sé felld brott og er skýringin sú að þessari heimild
hafi ekki verið beitt í framkvæmd.
Virðist hér gæta mismunandi lagaskilnings og túlkunar á ákvæði 8. mgr. 111.
gr. gildandi tollalaga þar sem kveðið er á um þessa heimild í dag.
Félögin hafa túlkað lagagreinina þannig að eigandi vörunnar ætti að greiða
geymslugjöld í umræddan mánuð af söluandvirði vörunnar, en nefhdin virðist
telja að tollstjórinn hafi í raun átt að greiða mánuð í geymslugjöld.
Hafa félögin lýst kröfu til greiðslu geymslugjalda í uppboðsandvirði vöru í eínn
mánuð með vísan til þessarar lagagreinar, til viðkomandi sýslumannsembættis
og iðulega fengið eitthvað upp í kröfu sína.
Ljóst er að hér gætir einhvers misskilnings og er ítrekuð krafa félaganna þess
efhis að heimilt verði að greiða fyrir geymslu vörunnar af söluandvirði hennar í
6 mánuði þar sem oft líður langur tími þar til beðið er formlega um úppboð á
vörum og fellur eðlilega oft töluverður kostnaður á vöruna vegna geymslu
hennar o.fl.
19. “Eftirstöðvavara”
Þess er farið á leit að jafiiframt verði lagðar skyldur á tollstjóraembættin þess
efiiis að þau óski eftir nauðungarsölu eða förgun á vörum innan 12 mánaða frá
komu vara til landsins hafi innflytjanda ekki verið veittur frestur eða samið um
greiðslu aðflutningsgjalda með einhveijum hætti. Ástæða þessarar beiðni er sú
að geymslur félaganna eru oft og iðulega fullar af vamingi sem ljóst er að ekki
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verður sóttur og hafa félögin oft mikinn kostnað af geymslu slíks vamings.
Skýra þarf þannig til muna skyidur tollstjóraembættanna vegna þessara vara
sem hlaðast upp hjá farmflytjendum og heimildir farmflytjenda til þess að losna
við slíka vöru úr geymslum sínum.
20. 2. mgr. 177. gr. frumvarpsins, refsiábyrgð tollmiðlara
Ekki verður hjá því komist að gera athugasemdir við þá hertu refsiábyrgð
gagnvart tollmiðlurum sem fram kemur í frumvarpinu má sem dæmi nefna að
þar sem §allað er um refsiábyrgð tollmiðlara í 2. mgr. 177. gr. er gert ráð fyrir
því að venjulegt gáleysi nægi sem saknæmisskilyrði í stað stórfellds gáleysis
skv. gildandi lögum.
Telja félögin að eðlilegra sé hér að nota stórfellt gáleysi.
21. 183. gr. frumvarpsins, refsiábyrgð stjórnanda farartækis og
afgreiðslumanna 1 vörugeymslum
í 183. gr frumvarpsins kemur að það varði sektum eða fangelsi allt að tveimur
árum ef stjómandi farartækis eða afgreiðslumaður vörageymslu afhendir
ótollafgreidda vöra án leyfis tollstjóra eða umboðsmanns hans. Sömu refsingu
varði það að veita viðtöku vöra sem er ólöglega afhent.
Er hér um að ræða sambærilegt ákvæði og nú er í 133. gr. tollalaga fyrir utan
það að rammi fangelsisvistar er styttur úr sex áram í tvö ár í frumvarpinu.
Telja félögin óásættanlegt að stjómandi farartækis eða afgreiðslumaður
vörageymslu séu hér gerðir persónulega ábyrgir með þessum hætti.
Vísa félögin til dóms Héraðsdóms Norðurlands eystra, uppkveðinn 29.
desember 2000, þar sem starfsmaður Flutningamiðstöðvar Norðurlands var
dæmdur til refsingar. Taldi dómurinn sannað að starfsmaðurinn hafi er hann lét
flytja fóðursendingu ótollafgreidda og án leyfis tollyfirvalda gerst sekur um
brot gegn 66. gr. sbr. 133. gr. laganna. Var ákvörðun refsingar frestað
skfrörðsbundið og skyldi hún falla niður að liðnum 2. árum frá birtingu dómsins
héldi starfsmaðurinn almeimt skilorð.
Taldi félagið að starfsmaðurinn hefði einungis viðhaft vinnuaðgerðir gagnvart
viðkomandi tollembætti sem tíðkaðar höfðu verið um langt skeið og taldi að
væra lögum samkvæmt. Það liggur fyrir að hann hafði enga hagsmuni af
afhendingu varanna. Var hreinlega um misskilning að ræða, ekki ásetning um
að afhenda varaing með ólögmætum hætti.
Ekki verði hjá því komist að gera alvarlegar athugasemdir við hérgreint
lagaákvæði og þá jafiiffamt ákvæði 183. gr. frumvarpsins þar sem óásættanlegt
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er að framkvæmd og túlkun þessara lagaákvæða skuli vera með hérgreindum
hætti. Einnig er bent á 182. og 184. gr. hvað þetta varðar.
Er því ítrekað við nefndina ósk þess efnis að breyting verði gerð á þannig að
fyrirtækin, eða stjómendur þeirra persónulega verði gerðir ábyrgir fyrir þeirri
starfsemi sem þau reka, svo framarlega sem ekki sé um ásetningsbrot að ræða
af hálfu starfsmanna þeirra. Hérgreind lagaákvæði og ffamkvæmd þeirra setja
starfsöryggi starfsmanna félagsins í hættu.
22. 202. gr. frumvarpsins
Telja félögin að með gjaldtöku þeirri sem talin er upp í tl. 3-10 í greininni sé
verið að hverfa aftur til fortíðar. Leggja félögin til að þessir liðir verði látnir
niður falla. Hér er um að ræða sömu gjöld og ríkistollstjóri lagði niður fyrir
einhverjum ámm.

Hér er ekki um að ræða tæmandi talningu á þeim atriðum sem félögin telja að
betur megi fara í frumvarpi því er hér ræðir. Er óskað eftir fúndi með nefndinni
til þess að fara yfir athugasemdir félaganna sem hér hafa verið raktar og til þess
að fá afstöðu nefhdarinnar til ákveðinna atriða sem félögin telja ekki nógu skýr
en þau telja að skipti gríðarlega miklu máli fyrir starfsöryggi starfsmanna þeirra
og ijárhagslega afkomu félaganna. Telja félögin að ekki verði hjá því komist að
fara yfir þessi atriði með nefhdinni. Félögin benda á að þau fengu mjög stuttan
frest til þess að koma athugasemdum sínum á framfæri við nefndina. Það sé
ljóst að samkvæmt frumvarpinu sé gert ráð fyrir verulegum breytingum sem
snerti flesta þætti starfsemi þeirra.
Varðandi frumvarpið í heild sinni er þess að geta að félögin telja vissulega að
sumar þær breytingar sem þar eru lagðar til séu til úrbóta en þau telja að
margar af þeim tillögum, sem fram koma í ffumvarpinu, varðandi framkvæmd
tollafgreiðslu og starfsemi fannflytjenda og tollmiðlara, samrýmist ekki nútíma
viðskiptaháttum og stangist í raun á við framkvæmdina eins og hún er í dag.
Einnig telja þau að óeðilegar kröfur sem lagðar á farmflytjendur, tollmiðlara og
starfsnienn þeirra hvað varðar refsiábyrgð. Verði frumvarpið að lögun^telja
félögin nær óvinnandi veg fyrir tollmiðlara að sinna starfi sínu.
Reykjavík 23. ágúst 2004
Virðingarfyllst
Lilja Jónasdóttir hrl.
Afrit:
Samtök verslunar og þjónustu SVÞ
Samband íslenskra kaupskipaútgerða SÍK
Efnahags- og viðskiptanefiid
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Nefiidasvið Alþingis
Efhahags-og viðskiptanefhd
Austurstræti 8-10
150 Reykjavík

Reykjavík, 9. mars 2005.
Frumvarp til tollalaga, 493.mál. - umsögn.

Samband islenskra kaupskipaútgerða þakkar móttekið bréf eínahags- og
viðskiptanefndar Alþingis dags 16. febrúar s.l. þar sem óskað er u m sag n ar um
frumvarp til tollalaga.
Samband íslenskra kaupskipaútgerða hefur falið Samtökum verslunar og þjónustu,
SVÞ, að taka saman umsögn um frumvarp þetta á grundvelli þeirra athugasemda sem
þau samtök hafa áður gert við efni frumvarpsins. Samband íslenskra kaupskipaútgerða
vísar til umsagnar SVÞ og þeirra ítarlegu og faglegu athugasemda, sem þar eru ffarn
settar, og beinir þeim eindregnu tilmælum til efnahags- og viðskiptanefndar að hún
veiti fulltrúum SVÞ tækifæri á að kynna athugasemdir þessar á fundum nefndarinnar.
Virðingarfyllst
Samband íslenskra kaupskipaútgerða
/O fo é u /

Olafur J. Briem

Heimilisfang/Address:
Faxask/ól 18
107 Reykjavík

Simi/Telephone
5523020
lntl. (+)354 5523020

Netfang/E-mail
shipowner@símnel.is

Kennitala/lD.no.
670683-0879
050309 tollalög.doc
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Efnahags- og viðskiptanefhd
Nefndasvið Alþingis
Austurstræti 8-10
150 Reykjavík
Reykjavík, 8. apríl 2005
Efni: Frumvarp til tollalaga, 493. mál, heildarlög. - Umsögn Flugleiða-Frakt ehf.

Umbjóðandi okkar, Flugleiðir-Frakt ehf., Flugvallarvegi, 101 Reykjavík, hefur falið okkur að
koma á ffamfæri eftirfarandi umsögn um frumvarp til tollalaga, 493. mál, við efnahags- og
viðskiptanefnd.
Flugleiðir-Frakt harma að fulltrúar atvinnulífsins hafí ekki átt þess kost að taka sæti í nefnd
þeirri sem undirbjó frumvarpið. Að mati umbjóðanda okkar er ffumvarpið verulega
íþyngjandi fyrir þá sem starfa að innflutningi til landsins. Telur umbjóðandi okkar rétt að
ffumvarpið verði dregið til baka og þeim aðilum sem starfa hvað mest við innflutning vara til
landsins gefið tækifæri til að koma að mótun þeirra reglna sem um starfssvið þeirra fjalla.
Sérstaklega telur umbjóðandi okkar að æskilegt hefði verið að ganga lengra í átt að því að
koma samskiptum við tollyfirvöld að öllu leyti yfir á raffænt form, sérstaklega vaTðandi
tilkynningaskyldu á fvlgiskiölum sem auðvelt er að afla á raffænu formi. Þá er sú skylda
farmflytjanda að þurfa að geyma öll gögn á pappír í 6 ár algerlega óásættanleg þar sem hún
er verulega íþyngjandi og kostnaðarsöm fyrir umbjóðanda okkar.
Lagt til að lagaumhverfið vegna bráðabirgðatollafgreiðslu og neyðarleyfa annars vegar og
leyfi hraðflutningsfyrirtækja (sbr. DHL, UPS, og TNT) hins vegar verði skoðað sérstaklega.
Hraðflutningafyrirtækin hafa leyfi tollyfirvalda til að afhenda vöru til viðskiptavina
ótollafgreidda samkvæmt samningi sem kveður á um að gengið sé ffá tollafgreiðslu innan
ákveðins tíma. Flutningar Flugleiða-Frakt falla ekki undir hraðflutninga þó svo að um
flutning á sams konar vöru sé að ræða. Upphaflega var flutningur hraðflutninga nær
eingöngu póstur en síðustu ár hefur stór hluti af þessum vamingi verið hefðbundin ffakt.
Flugleiðir Frakt telur að með þessu sé hraðflutningsfyrirtækjum gefið ósanngjamt
samkeppnisforskot. Lagt er til að hægt sé að leggja ffam lista til tollyfirvalda yfir fasta
viðskiptavini sem eru með einsleita ffakt og hægt sé að afgreiða þá á sömu forsendum og
hraðflutninga. Hér er sérstaklega átt við innflutning á fersku grænmeti, varahlutum,
lyfjasendingum sem koma í flugffakt vegna þess að tími er lykilatriði í flutningskeðjunni ffá
ffamleiðanda til birgja. í dag eru þessar sendingar afgreiddar með neyðarleyfum sem bæði
tekur meiri tíma og kostar meira en ella þyrfti.
Umbjóðandi okkar leggur sérstaka áherslu á að eftirfarandi ákvæði ffumvarpsins verði
endurskoðuð:
VI. kafli 21.gr. Bindandi álit um tollflokkun
Oásættanlegt er að tollyfirvöld hafi 30 daga til að svara skriflegri beiðni um tollflokk vöm.
Að mati umbjóðanda okkar er nauðsynlegt að stytta þennan tíma niður i 2 vikur hið lengsta.

Eigendur
Á rn i V ilh já lm s s o n h rl. ■ Einar B a ldvin A xe lsson hrl. - E rle n d u r G islason h rl. • G u n n a r S tu rlu s o n h rl. - H á kon Á rn a s o n h rl. - H e lga M e lk o rk a Ó tta rs d ó ttir h d l.
Jak o b R .M ö lle r h rl. • O th a r Ö rn Petersen h rl. • Ó tta r Pálsson h d l. • P é tu r G u ð m u n d a rs o n h rl. • R a gnar T óm as Á rn a s o n h d l.
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LOGOS
VII. kafli 23.gr. og 25. gr. Rafrœnar aðflutningsskýrslur
Lagt til að 2 mgr. 23 gr. og 25 gr. séu felldar niður og að allar skýrslur verði á rafrænu formi.
VII. kafli 29. gr. Varðveisla gagna vegna rafrœnnar toUafgreiðslu.
Lagt er til að fellt verði niður ákvæði um ábyrgð tollmiðlara á geymslu gagna sem notuð er til
tollskýrslugerða þar sem slík gögn eru til hjá innflytjanda og geymd hjá honum, sbr. 1. mgr..
IX. kafli 36.gr. Bráðabirgðatollafgreiðsla
Mótmælt er allt að 25% álagi vegna tryggingar við bráðabirgðatollafgreiðslu. Ójafhræði
gagnvart hraðflutningafyrirtækjum sem greiða engan aukakostnað fyrir að fá að afhenda vöru
ótollafgreidda, sbr. umfjöllun hér að framan.
X. kafli 39. gr. Tollumdœmi
Lagt er til að landið verði gert að einu tollumdæmi og að tollstjóri verði einn.
XII. kafli 63. gr. Skrá um vöntun og skemmdir á vörum
Lagt til að lögfestur verði 28 daga ffestur til að afhenda skrá um vöntun og skemmdir en slíkt
er í samræmi við ákvæði í tollalögum í Bretlandi.
XIII. kafli 82. gr. Geymsluband
Lagt er til að notuð skuli raffæn tilkynning varðandi það þegar vörur fara á milli
geymslusvæða í stað eyðublaðs í þríriti.
XIII. kafli 83. gr. Tollband
Lagt er til að raffæn tilkynning komi í stað fylgibréfs.
XVI. kafli 111. gr. Endurákvörðun aðflutningsgjalda eflir rafræna tollafgreiðslu
Lagt er til að ffestur tollyfirvalda til að endurákvarða aðflutningsgjöld verði styttur úr 6 árum
í 4 ár. Auk þess sem lagt er til að orðið „skylt“ verði fellt brott.
XV.kaflil20.gr.
Lagt er til að krafa tollstjóra á hendur farmflytjanda, tollmiðlara og innflytjanda um greiðslu
aðflutningsgjalda falli undantekningarlaust niður sökum fymingar ef kröámni er ekki fylgt
eftir með lögsókn innan 4 ára ffá því að viðkomandi far kom hingað til lands. Sá ffestur ætti
að nægja fyrir tollyfírvöld til að sinna eftirliti sínu og er í samræmi við almennar
fymingarreglur. Jafnffamt er lagt til að skýrt verði að þetta ákvæði gangi ffamar 7. gr.
fymingarlaga nr. 14/1905.
XVI. kafli 127. gr. Abyrgð ágreiðslu aðflutningsgjalda
Mótmælt er sameiginlegri ábyrgð tollmiðlara með innflytjanda á aðflutningsgjöldum.
XVI. kafli 128. gr. Fullnusta aðflutningsgjalda
Mótmælt er heimild til fjámáms hjá tollmiðlara í 4 mgr., en í athugasemdum með
frumvarpinu kemur fram að tollmiðlari getur verið „tollskyldur aðili.“
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XXII. kafli 172. gr. Refsiábyrgð, viðurlög og málsmeðferð
Lagt er til að þessi grein verði endurskoðuð. Með þessu ákvæði er verið að herða refsiábyrgð
tollmiðlara. Kemur fram í greinargerð með þessu ákvæði að venjulegt gáleysi nægi til að
fella refsiábyrgð á tollmiðlara. Jafiifram er þess farið á leit að refsingar verði lækkaðar
verulega. Hér er um nýmæli að ræða og breytingu frá núgildandi lögum. Lagt er til að greinin
verði endurskoðuð og miðað verði við stórfellt gáleysi.
XXII.kaflil78.gr.
Lagt er til að persónuleg refsiábyrgð stjómenda farartækja og afgreiðslumanna vörugeymslna
verði felld niður.
XXIV. kafli 197. gr.
Lagt er til að ekki séu innheimt gjöld fyrir tollafgreiðslu á þeim tíma sem flug fer venjulega
ffarn eða frá kl. 05:00-24:00

Þá vill umbjóðandi okkar taka undir þær athugasemdir sem fram hafa komið í umsögnum
Samtaka atvinnulífsins, Samtaka verslunar og þjónustu, Samtaka íslenskra kaupskipaútgerða,
Samskipa hf., Eimskipafélags íslands ehf., Jóna Transport hf. og TVG-ZLMSEN hf. til
nefndarinnar. Að lokum óskar umbjóðandi okkar eftir því að fá að mæta á fund nefndarinnar
við fyrsta tækifæri til að fara yfir athugasemdir sínar með nefndinni.
Virðingarfyllst,
f.h. Flugleiða-Frakt ehf.

& frr>A/
Ema Hjaltested hdl.
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