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Efni: Breytingar á saknæmisskilyrðum í 172. grein tollalaga, nr. 88/2005

Félag atvinnurekenda (FA) vísar til fyrri erinda sinna til efnahags- og viðskiptanefndar, dags. 11. apríl 
og 12. september 2017 (sjá fylgiskjöl). Málið varðar breytingu, sem gerð var á 172. grein tollalaga með 
13. grein laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta, tolla og gjöld, nr. 59/2017, sbr. 385. 
mál á 146. löggjafarþingi. Þar var sú breyting gerð á saknæmisskilyrðum greinarinnar að refsa megi 
innflytjendum vöru fyrir ranga upplýsingagjöf af einföldu gáleysi -  þ.e. fyrir mistök -  í stað stórfellds 
gáleysis, eins og lögin kváðu áður um.

Í umsögn sinni um frumvarpið sem varð að lögum nr. 59/2017 lagðist FA mjög eindregið gegn þessari 
breytingu. Í umsögninni sagði m .a.: „ Í hnotskurn má segja að veriðsé aðgera það refsivertsem  hingað 
til hefur talist hafa átt sér s ta ð „ó va rt"  eða fy rir einföld mistök. FA geldur varhug við slíkum áformum  
um að herða refsiákvæði tollalaga. Tollalöggjöfin erflókin og oft og tíðum ógegnsæ. Innflytjendur eru 
oft í miklum vandræðum með að ráða fram  úr henni og dæmi eru um að jafnvel að fenginni ráðgjöf 
starfsmanna Tollstjóra eða ráðuneytisins 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. Í þvísam hengi má benda á að þetta vandamál er tvíbent, enda ljóst að margsinnis hafa 
verið, fy rir mistök eða yfirsjón, innheimtir tollar sem með réttu átti ekki að innheimta."

FA var ekki einu sinni boðað til fundar með efnahags- og viðskiptanefnd er nefndin fjallaði um málið. 
Að mati félagsins hlaut það allsendis ófullnægjandi umræðu og skoðun áður en það varð að lögum. 
FA sendi nefndinni erindi haustið 2017 og ítrekaði þá afstöðu sína að lagabreytingin væri ótæk með 
öllu og vægi freklega að hagsmunum og réttaröryggi fyrirtækja í innflutningi og starfsmanna þeirra. 
Önnur samtök í atvinnulífinu og fyrirtæki í innflutningi og tollmiðlun sendu nefndinni erindi svipaðs 
efnis á sama tíma. Engin viðbrögð bárust frá nefndinni við þeim umleitunum.

Það hefur síðan komið á daginn að lagabreyting þessi hefur haft nákvæmlega þau áhrif sem FA og 
fleiri óttuðust. Starfsmenn innflutningsfyrirtækja sæta refsiábyrgð þótt enginn vilji hafi staðið til þess 
af hálfu nokkurs manns að komast hjá greiðslu aðflutningsgjalda. Við getum tekið nýlegt dæmi af 
starfsmanni félagsmanns FA, sem flytur öðru hvoru inn snyrtivörur. Vegna mistaka erlends sendanda 
varanna fylgdi rangur reikningur gögnum til tollmiðlara og staðfesti starfsmaðurinn umrædd gögn þar 
sem hann vissi ekki betur. Afleiðingar þessa fyrir starfsmanninn voru, auk 160 þúsund króna 
sektargreiðslu vegna aðflutningsgjalda upp á rúmlega 80 þúsund krónur, skráning á sakaskrá.

FA vísar ennfremur til dóms Héraðsdóms Reykjavíkur í máli S-607/2020, sem kveðinn var upp 31. marz 
síðastliðinn. Í málinu voru starfsmaður, sem sinnti innflutningi öðru hvoru, auk tveggja félaga, ákærð 
fyrir tollalagabrot og peningaþvætti vegna þess að tollskrárnúmer innflutts kjöts hefði verið skráð 
ranglega í nokkur skipti á árunum 2016 og 2017. Af lestri dómsins má ljóst vera að um mistök 
starfsmannsins var að ræða en ekki ásetning um að koma félögunum undan greiðslu
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aðflutningsgjalda. Kveðinn var upp sýknudómur, m.a. vegna þess að fyrsta sendingin, sem ákært var 
fyrir, var flutt inn áður en umrædd lagabreyting var gerð árið 2017 og líta mátti á afgreiðslu seinni 
sendinga sem framhaldsbrot. Af lestri dómsins má hins vegar einnig vera ljóst að hefði 
innflutningurinn allur átt sér stað eftir lagabreytinguna, hefði mátt dæma umræddan starfsmann til 
refsingar.

Í hópi innflutningsfyrirtækja hafa þessi mál valdið bæði stjórnendum og starfsmönnum verulegum 
áhyggjum og hugarangri, enda geta allir gert mistök. Að sjálfsögðu er mikilvægt að vandað sé til verka 
við frágang tollskjala, tollflokkun og aðra pappírsvinnu við innflutning. Sú valdstjórn sem beitir fólk 
refsingum fyrir einföld mistök eða vanþekkingu á flóknum reglum er hins vegar komin út fyrir allt sem 
heitið getur eðlilegt meðalhóf.

Félag atvinnurekenda skorar eindregið á efnahags- og viðskiptanefnd að taka mál þetta til skoðunar 
að nýju og breyta saknæmisskilyrðum 172. greinar tollalaga til fyrra horfs. Félagið er að sjálfsögðu 
reiðubúið að koma til fundar við nefndina til að skýra nánar þau sjónarmið sem reifuð eru í bréfi þessu 
og fyrri erindum félagsins um málið.

Virðingarfyllst,

Ólafur Stephensen 
framkvæmdastjóri FA

Fylgiskjöl: Umsögn FA um 385. mál á 146. löggjafarþingi, dags. 11. apríl 2017
Erindi FA til efnahags- og viðskiptanefndar, dags. 12. september 2017
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Reykjavík, 11. apríl 2017

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta, tolla 
og gjöld (samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur, 
virðisaukaskattur, vörugjald af grindarbílum o.fl.) (385. mál).

Vísað er til frumvarps til laga um breytingu 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 eðlis og sér Félag atvinnurekenda (FA) 
ekki ástæðu til að taka afstöðu til þeirra allra að svo komnu máli.

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 íyrir ranga upplýsingagjöf af einföldu gáleysi, í stað stórfellds gáleysis eins og nú segir í 
lögunum.

I greinargerð frumvarpsins kemur fram að brot gegn ákvæðum 172. gr. tollalaga varði ekki refsingu 
nema þau hafi verið framin af ásetningi eða að lágmarki stórfelldu gáleysi og séu því gerðar strangari 
kröfur þegar um brot gegn fyrrgreindri grein tollalaga er að ræða en varðandi brot gegn ákvæðum 
tollalaga almennt.

„Reynsla tollyfirvalda hefur sýnt ad nœr ómögulegt er ad sýna frarn á ásetning eda stórfellt gáleysi 
brotamanns vegna verknadar sem fellur undir verknadarlýsingu 172. gr. tollalaga. Afar sjaldgœft er 
ad ákæra sé gefin út í slíkum málum og í þeim tilvikum þegar er ákœrt er afar fátítt ad hún leidi til 
sakfellingar. I  allnokkrum málum hafa meintir brotamenn verid sýknadir af broti gegn ákvœdum 172. 
gr. tollalaga þrátt fyrir ad upplýst hafi verid og jafnvel vidurkennt ad réttar upplýsingar ha.fi ekki 
verid veittar. Varnadaráhrif 172. gr. tollalaga eru því afar takmörkuð enda er áhætta innflytjenda af 
því að hljóta refsingu fyrir brot sín mjög lítilf  segir í greinargerðinni.

Þar er dregin sú ályktun að nauðsynlegt sé að breyta ákvæði 172. gr. tollalaga þannig að brot gegn 
ákvæðum greinarinnar varði refsingu sé það framið af ásetningi eða gáleysi. „Slík breyting mun auka 
verulega líkur á að réttar upplýsingar berist tollyfirvöldum við innflutning sem aftur ætti að leiða til 
réttari. álagningar aðflutningsgjalda en ellaþ segir í greinargerð ráðuneytisins.

I hnotskurn má segja að verið sé að gera það refsivert sem hingað til hefur talist hafa átt sér stað 
„óvart“ eða fyrir einföld mistök. FA geldur varhug við slíkum áformum um að herða refsiákvæði 
tollalaga. Tollalöggjöfin er flókin og oft og tíðum ógegnsæ. Innflytjendur eru oft í miklum vandræðum 
með að ráða fram úr henni og dæmi eru um að jafnvel að fenginni ráðgjöf starfsmanna Tollstjóra eða
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ráðuneytisins 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. I því samhengi 
má benda á að þetta vandamál er tvíbent enda ljóst að margsinnis hafa verið, fyrir mistök eða 
yfirsjón, innheimtir tollar sem með réttu átti ekki að innheimta.

FELAG S S A T V IN N U R E K E N D A

Eins og efni frumvarps þessa sjálfs sýnir einnig -  þar sem verið er að leiðrétta margs konar klúður og 
handvömm við setningu laga og reglna -  eru mistök algeng við framkvæmd flókins regluverks. Leiðin 
til að tryggja að réttar upplýsingar berist er ekki að herða refsingar, heldur að tollayfirvöld leggi sig 
betur fram um að veita réttar upplýsingar og ráðgjöf við framkvæmd tollalaganna.

Að mati FA ættu breytingar á tollskrá um tvenn síðustu áramót, þar sem felldir voru niður allir 
tollar nema á tilteknum matvörum, að auðvelda tollayfirvöldum að einbeita sér að ráðgjöf og 
samstarfi við innffytjendur um rétta framkvæmd og góða upplýsingagjöf.

Til viðbótar verður að segjast að sú refsistefna sem mælt er fyrir í frumvarpinu er í andstöðu við þau 
hefðbundnu sjónarmið um skilning og umburðalyndi sem hingað til hafa einkennt okkar samfélag. 
Sú refsigleði sem þarna er mælt fyrir um á einfaldlega ekki við málefnaleg sjónarmið að styðjast og 
engar réttmætar ástæður eru fyrir að leiða hana í lög. Fólk gerir og mun gera einföld mistök í 
störfum sínum, hvar svo sem það kann að starfa. Það er óskilningsríkt, óbilgjarnt og ranglátt að til 
komi opinberar hegningar við slíku.

Félagið áskilur sér rétt til að koma á framfæri frekari athugasemdum og er jafnframt reiðubúið að 
funda um málið.
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Reykjavík, 12. septem ber 2017

Efni: Vegna breytinga á saknæmisskilyrðum í 172. grein tollalaga, nr. 
88/2005

Félag atvinnurekenda vekur athygli efnahags- og viðskiptanefndar á breytingu 
þeirri er gerð var á 172. grein tollalaga m eð 13. grein laga um breytingu á ýmsum 
lagaákvæðum um skatta, tolla og gjöld, nr. 5 9 /2 0 1 7 , sbr. 385. mál á 146. 
löggjafarþingi. Þar var sú breyting gerð að refsa megi innflytjendum vöru fyrir 
ranga upplýsingagjöf af einföldu gáleysi -  þ.e. íyrir mistök -  í stað stórfellds 
gáleysis, eins og lögin kváðu áður á um.

FA vísar til umsagnar sinnar til nefndarinnar um umrætt frumvarp, dags. 11. 
apríl 2017, þar sem breytingu þessari var harðlega mótmælt. Félagið harmar að 
ekkert hafi verið gert m eð þá umsögn annað en að bera hana undir ráðuneytið 
sem samdi frumvarpið. Félagið var ekki einu sinni boðað til fundar til að fá fram 
frekari sjónarm ið hagsmunasamtaka innflutningsfyrirtækja um málið. Ekki 
verður séð að málið hafi fengið þá umræðu og skoðun hjá nefndinni sem svo 
mikil breyting augljóslega verðskuldaði.

FA ítrekar þá afstöðu sína að lagabreyting þessi sé ótæk með öllu og vegi freklega 
að hagsmunum og réttaröryggi fyrirtækja í innflutningi og starfsmanna þeirra.

Félagið tekur undir áskoranir annarra hagsmunasamtaka og fyrirtækja, sem að 
undanförnu hafa skorað á nefndina að taka mál þetta sérstaklega til skoðunar, 
m eð það að markmiði að breyta saknæmisskilyrðum í 172. grein tollalaganna til 
fyrra horfs. Félagið er reiðubúið að koma til fundar við nefndina til að skýra 
nánar þau sjónarm ið sem reifuð eru í bréfi þessu og í umsögn félagsins um 
þingmálið.
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