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Efni: Umsögn Skattsins vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um 
innflutning dýra, nr. 54/1990, með síðari breytingum (sóttvarna- og 
einangrunarstöðvar). Þingskjal 1023 - 608. mál, 150. löggjafarþing.

Með erindi dags. 6. mars s.l. barst embætti Skattsins beiðni nefndarsviðs Alþingis um 
að veita umsögn vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um innflutning dýra, 
nr. 54/1990, með síðari breytingum (sóttvarna- og einangrunarstöðvar), 608. mál.

Skatturinn gerir ekki efnislega athugasemd við efni frumvarpsins. Efni þess gerir þó 
tilefni fyrir Skattinn til þess að benda á að sambærilegar ráðstafanir þarf til handa 
embættinu við innflutning á dýrum.

I dag er það svo að dýr eru flutt inn með ýmsum hætti til landsins. Eftir að 
Matvælastofnun gefur leyfi til flutnings dýra inn á einangrunarstöðvar tekur 2 - 3  daga 
fyrir embætti Skattsins að útfæra álagningu gjalda á dýrin. Þar sem embættið hefur ekki 
tök á að halda dýrunum á meðan gjaldtakan fer fram, fara dýrin í meirihluta tilvika án 
greiðslu inn á einangrunarstöðvar. I túlkun núverandi laga er þá um að ræða 
ótollafgreidda vöru sem geymd er á ósamþykktu svæði. Skatturinn hefur átt samtal við 
einangrunarstöðvar og óskað eftir samstarfi til þess að tryggja að álögð gjöld verði 
greidd a f þeim dýrum sem flutt eru þangað án greiðslu gjalda. Fyrirkomulag þeirra 
stöðva gerir það hins vegar útilokað að þær stöðvar stöðvi afhendingu dýranna eftir 
tilgreindan einangrunartíma skv. lögum. í því felst, skv. lögum, að ótollafgreidd vara er 
afhent innanlands án þess að greiðslu sé lokið. Að undanförnu hafa komið upp mörg 
mál þar sem embættið hefur ekki getað sinnt skyldu sinni varðandi innheimtu á 
aðflutningsgjöldum á dýrum vegna þessa fyrirkomulags.

í 128. gr. tollalaga segir að aðflutningsgjöld, ásamt dráttarvöxtum og kostnaði, séu 
tryggð með lögveði í innfluttri vöru. Lögveðsréttur er óháður grandleysi eigenda og 
helst þrátt fyrir eigendaskipti. Hægt sé að krefjast nauðungarsölu á uppboði á 
ótollafgreiddri vöru án undangengins dóms, sáttar eða fjárnáms, sbr. 129. gr., til 
lúkningar á gjaldföllnum aðflutningsgjöldum, dráttarvöxtum, sektum og kostnaði. 
Embættið getur jafnfram t boðið vöru til sölu á almennum markaði.

Sé ekki ástæða til að selja vöru nauðungarsölu vegna ástands hennar skal 
embættinu heimilt að láta farga henni á kostnað innflytjanda.
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Eins og sjá má á ákvæðinu eru heimildir embættisins bundnar annars vegar lögveði í 
innfluttri vöru sem skal ljúka með annaðhvort nauðungarsölu eða förgun. Erfitt er fyrir 
embættið að láta umrætt ákvæði ná til innflutnings á dýrum, sem sannarlega teljast til 
varnings í skilningi tollalaga.

Er það því mat embættisins að M atvælastofnun verði einnig gert að framfylgja því ef 
dýr verði flutt inn án heimildar Skattsins og greiðsluskyldu aðflutningsgjalda sé ekki 
fylgt. Er því lagt til að í lögum nr. 54/1990 verði það gert að skilyrði að aðflutningsgjöld 
hafi verið greidd og að til staðar sé afhendingaheimild af hálfu tollyfírvalda til þess að 
Matvælastofnun gefí heimild til flutnings úr sóttvarnarstöð. Til dæmis mætti hugsa sér 
að við 10. gr. laganna bætist við ný málsgrein svohljóðandi:

Matvælastofnun skal tryggja að aðflutningsgjöld og afhendingarheimild
tollyfírvalda liggur fyrir áður en heimilað er að dýr sé flutt úr sóttvarnarstöð.

Það er eðlilegt, að mati embættisins, að Matvælastofnun verði gert að ljúka málum er 
varða dýr, bæði vegna þekkingar þeirra á framkvæmd og aðstöðu stofnunarinnar til þess 
að framfylgja lögunum með eðlilegum hætti. Elinn kosturinn er að Skatturinn þurfi að 
beita tollalögum og farga dýrum eða setja dýr á nauðungarsölu, sem embættið hefur 
hvorki þekkingu til né aðstöðu.

Virðingarfyllst,
f. h. Skattsins.
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