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Reykjavík, 2. desember 2019

Efni: Búvörulög og tollalög (úthlutun tollkvóta) 382. mál

Viðskiptaráð þakkar fyrir tækifærið til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri um breytingar á 
búvörulögum og tollalögum er varða úthlutun tollkvóta. Viðskiptaráð telur að rétt væri að gengið væri 
lengra í átt til aukins frelsis í innflutningi en gert er í frumvarpinu.

Helstu atriðin sem Viðskiptaráð vill koma á framfæri eru eftirfarandi:

• Viðskiptaráð fagnar að ráðgjafanefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara verði lögð niður
• Viðskiptaráð telur að markaðslögmálin eigi að gilda á í landbúnaði eins og öðrum mörkuðum

Rétt að ganga lengra og afnema tolla

Þær breytingar sem lagt er til að gerðar verði á úthlutun tollkvóta eru skref í rétta átt þó svo að ráðið 
hafi ekki lagt mat á hvort þær komi til með að ná því markmiði sem stefnt er að, sem í greinargerð er 
sagt vera að auka fyrirsjáanleika við úthlutun tollkvóta til hagsbóta fyrir neytendur, innflytjendur og 
framleiðendur.

Í 3. gr. frumvarpsins er lagt til að ráðgjafanefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara verði lögð niður. 
Viðskiptaráð fagnar þessu því það liggur í hlutarins eðli að opinber nefnd sem þessi getur ekki með 
góðu móti haft haldbærar upplýsingar til að sinna hlutverki sínu með nákvæmum og tímalegum hætti. 
Í greinargerð með frumvarpinu segir um þetta:

„Nefndinni hefur reynst erfitt að sannreyna hvenær framboð vöru telst ekki nægjanlegt á 
innanlandsmarkaði þar sem upplýsingar um t.d. þróun framleiðslumagns og eftirspurnar eru 
vandfundnar. Nefndin hefur því að miklu leyti þurft að treysta á yfirlýsingar framleiðenda og 
dreifingaraðila við matið. Komið hefur fyrir að nefndinni hafi borist misvísandi upplýsingar og 
erfitt er að sannreyna hvenær markaðsaðstæður eru þannig að skilyrði eru uppfyllt fyrir 
úthlutun tollkvóta. Í þessu liggur meginvandi nefndarinnar og gildandi fyrirkomulags."

Viðskiptaráð telur þetta skýrt merki um að afskipti stjórnvalda á þessu sviði dragi úr skilvirkni markaða, 
öllum til vansa. Því er fagnaðarefni að nefndin verði lögð niður. Þó liggur því miður fyrir að ákvörðun 
um hvað megi flytja mikið af tilteknum matvælum til landsins verði eftir sem áður áfram í höndum hins 
opinbera. Vilji stjórnvöld ná fram því markmiði sem fjallað er um í greinargerðinni hvetur Viðskiptaráð 
því til þess að gengið verði lengra en gert er í frumvarpinu og að tollunum verði aflétt en ekki einungis 
að útfærslu þeirra verði breytt og ákvörðunarvald fært með skýrari hætti til ráðherra.



Tollavernd er hluti af niðurgreiðslu landbúnaðarins

Í skoðun Viðskiptaráðs frá 2015, Hverjar eru okkar ær og kýr?,1 eru tillögur sem byggja á 
Samráðvettvangi um aukna hagsæld þar sem gert er ráð fyrir að jarðræktarstuðningur yrði ný 
undirstaða landbúnaðarstuðnings og að dregið yrði úr sértækum stuðningi við einstakar greinar 
landbúnaðar. Þá var lagt til að dregið yrði úr tollvernd til að auka samkeppnisaðhald 
landbúnaðargreina. Tillögunum var ætlað að tryggja að stuðningur við landbúnað rynni í auknum mæli 
til bænda og veitti þeim aukið frelsi. Á sama tíma myndi framleiðni í greininni aukast og hagur neytenda 
vænkast samhliða. Þannig var reynt að móta fyrirkomulag sem nær samfélagslegum markmiðum 
landbúnaðarstefnunnar með lágmarks fórnarkostnaði.

Viðskiptaráð ítrekar þá grundvallarsýn að það sé í meginatriðum markaðarins að ákveða hvaða 
atvinnustarfsemi skuli verða ofan á, en ekki ríkisins með niðurgreiðslum í formi tollverndar. Sú skoðun 
á jafnvel við í dag og áður.

Viðskiptaráð leggur til að frumvarpið nái fram að ganga en hvetur til að í framhaldinu verði stigin skref 
í þá átt að innflutningur á búvöru verði gerður frjáls.

Virðingarfyllst,

Lögfræðingur Viðskiptaráðs Íslands

1 Sjá skoðun: https://vi.is/malefnastarf/utgafa/skodanir/aer-og-kyr/
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