
Minnisblað 2. október 2020
Fundur með Bjarna Benediktssyni fjármála- og efnahagsráðherra.

Mættir á fund
Gunnar Þorgeirsson - Bændasamtök Islands 
Pálmi Vilhjálmsson - Mjólkursamsalan
Sigurbjörn Magnússon / Finnur Magnússon - JURIS lögmannsstofa 

Efni fundarins

Framkvæmd embættis tollgæslustjóra við tollflokkun á landbúnaðarvörum og 
skráningu á viðskiptum milli landa.

Milliríkjasamningar, ójafnræði og rangar hagtölur
Með milliríkjasamningum um viðskipti eru veittar gagnkvæmar ívilnanir, ýmist í 

formi tollalækkana, afnáms tolla eða tollfrjálsra kvóta fyrir tilteknar vörur. í 
samningunum eru þessar vörur skilgreindar á grundvelli tollskrárnúmera sem 
stofnuð eru með alþjóðlegu kerfi (HS-tollskráin). Séu brestir í tollameðferð og 
aðflutningsskýrslur ekki rétt út fylltar leiðir það til rangrar tollafgreiðslu og 
niðurstaðan fer á skjön við markmið samninganna. Við það bresta forsendur gagnvart 
öðrum aðilum á markaði, í þessu tilviki íslenskum bændum, sem veldur þeim 
ójafnræði við að koma vörum sínum á markað. Til marks um þetta er sá mismunur 
sem birtist í tölum um útflutning frá t.d. ESB löndum samkvæmt hagskýrslum ESB og 

tölum um innflutning á sömu tollskrárnúmerum til Islands, samkvæmt upplýsingum 
Hagstofunnar. Þetta er vísbending um að hagtölur um milliríkjaviðskipti séu ekki 
réttar. Þar sem áhrif rangrar tollafgreiðslu eru víðtæk þarf að rannsaka hversu algengt 
það er að aðflutningsskýrslur séu rangt fylltar út.

Röng tollflokkun -  ekki staðið við fyrirheit

Röng tollmeðferð hefur átt sér stað í einhvern tíma, en viðurkenning þess efnis liggur 
fyrir af hálfu tollgæslustjóra varðandi „ost" sem fluttur var inn á tollskrámúmerinu 

2106.9068 (sjá afrit af tölvupósti tollgæslustjóra frá 23. júní 2020 í fylgiriti). 
Tollayfirvöld hafa ekki efnt þau fyrirheit sem þarna voru gefin um að breyta 
tollflokkun og rannsaka rangar aðflutningsskýrslur. Þetta staðfesta tölur um 

innflutning sem skráður er á tollskrárnúmerið 2106.9068 í júlí og ágúst sl. (sjá mynd af 
innflutningstölum í fylgiriti). Innflutningur sem skráður er á þetta tollskrámúmer 
hefur aldrei verið meiri en í ágúst sl.
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Upplýsingagjöf og samskipti við stjómvöld
Þartn 22. maí sl. tók gildi auglýsing með 4 nýjum tollskrárnúmerum fyrir vörur sem 
innihalda mjólk. Þessi tollskrárnúmer, eins og þau voru skilgreind, fóm í bága við 
skuldbindingar íslands gagnvart því að fylgja alþjóðlegu HS-tollskránni. 
Fjármálaráðuneytið felldi þessi númer því niður með nýrri auglýsingu með gildistöku 
8. júní sl. Sú spuming er áleitin af hverju ekki kom samhliða til álita að fella niður 
númerið 2106.9068, þar sem margt bendir til þess að þetta tollskrámúmer eins og það 
er skilgreint, fari einnig í bága við alþjóðlegu HS-tollskrána. Enginn hefur enn getað 
upplýst um aðdraganda og forsendur fyrmefndra auglýsinga. Bændasamtök íslands, 

Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði og Mjólkursamsalan hafa beint nokkrum 
erindum til ráðuneyta og embættis tollgæslustjóra á undanförnum mánuðum. Efnisleg 
svör hafa ekki borist.

Staða málsins

Erindum Bændasamtaka, Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði og Mjólkursam- 
sölunnar þarf að svara. Þessir aðilar telja að breyta þurfi tollframkvæmd og skoða þurfi 
eftirfarandi:

• Endurskoða þarf tollskrárnúmer í íslensku tollskránni og rannsaka hvort þau 
samræmast HS-kerfi.

• Rýna uppgefin tollskrámúmer í aðflutningsskýrslum með gagnrýnum hætti.

• Rannsaka þarf tilvik þar sem röng tollskrárnúmer eru gefin upp í aðflutnings- 
skýrslum.

Bændasamtökin, Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði og Mjólkursamsalan em 
reiðubúin að koma að frekari vinnu eða eiga samstarf um að fela aðila, t.d. Ríkis- 
endurskoðun, að rannsaka tollframkvæmd.

2. október 2020

f.h. Bændasamtaka íslands 

Gunnar Þorgeirsson, formaður
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FYLGISKJAL

From: Sigurður Skúli Bergsson <Sleurdur.Skuli.Berg5Son(6>skatturinn.ls>
Sent: 2 3 . ^ 2 0 2 0  11:09
To: Sigurbjörn Magnusson <sieurbiorntSÍurls.is>
Cc: HftCÓyr Dav'ð Harjj3.rs.Qn <Hordur.Hardarson|Bskatturlnn.l5>: Hjalti Brynjar Árnason 
<Hialtl.Arnason<6>skatturinn.is>
Subject: RE: Regarding pizza cheese with 12%  plant oil content 

Sæll Sigurbjöm.

Tollyfirvöld geta staöfest að „M<J££sU$!la pizza pjjjt" mun, f samræmi við állt starfsmanna 
framkvæmdastjórnar E SB , veröa flokkað í 4. kafla tollskrár en hvorki 19. né 21. kafla.

Þá geta tollyfirvöld er)PÍÍ©ÍJ)y,r staðfest að vörur sem eru framleiddar í samræmi við þau 
sjónarmiö sem koma fram í nefndu áliti, þ.e. þar sem jurtaolíum hefur veríö blandað viö 
mjólkurvömm af tækni- og hagkvæmnisástæðum en án þess að mjólkurfitu sé skipt út fyrir 
jurtafltu, munu einnig flokkast í 4. kafla tollskrár

Loks mun endurskoðunardeild Skattsins athuga hvort vömr sem ættu aö vera í 4. kafla í 
samræml vlð ofangreind sjónarmið hafi á sl. sex ámm veríö flokkaðar í aðra kafla tollskrár.

iBI

Kveðja / Ö Sf$& s

Skatturinn
w lceland Revenue and Customs

Sigurður Skúli Bergsson 
Tollgæslustjóri / jto tfJó & G eneral of 
Skrífstofa tollgæ slustjóra / Office of £kg£jÍöU)<SJsG eneral of 
Tollgæslan /
Sími / Phone (+354) 560 0300|
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Þróun á innflutningi Jurtaosts 
(Tollnr 21069 06 8), tonn

JL rta o stu r  - 2019 ^ ^ J u r t a o s t u r  - 2020
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M án

Jan Feb Mar Apr Mal Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

2019 21 33 6 37 25 28 35 7 18 25 29 35

2020 6 31 17 17 30 12 32 42
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