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Efni: UmsÖgn ríkisskattstjóra um frumvarpsdrög varðandi saknæmisskilyrði 172. gr. 
tollalaga nr, 88/2005.

Ríkisskattstjóri hefur móttekið tölvupóst frá nefndasviði Alþingis, dags. 19. maí 2021, þar sem 
gefmn er kostur á að veita umsögn um frumvarpsdrög varðandi fyrirhugaðar breytingar á 
saknæmisskilyrði 172. gr. tollalaganr. 88/2005. Núverandi saknæmisskilyrði 172. gr. tollalaga 
kveður á um almennt gáleysi en með frumvarpsdrögunum er fyrirhugað að breyta ákvæðinu á 
þá leið að stórkostlegt gáleysí verði gert að skilyrði fyrir broti gegn 172. gr. tollalaga. 
Ríkisskattstjóri telur tilefni til að vekja athygli á eftirfarandi atriðum í tengslum við 
frumvarpsdrðgin eins og þau liggja fyrir.

I.

Saknæmisskilyrði 172. gr. tollalaga var breytt í núverandi horf þann 1. júní 2017 með lögum 
ni'. 59/2017 og var þá þágildandi krafa um stórfellt gáleysi felld á brott. Til grundvallar þeirri 
breytingu lá sú reynsla tollyfírvalda að nær ómögulegt var að sýna fram á ásetning eða stórfellt 
gáleysi brotamanns vegna verknaðar sem fellur undir verknaðarlýsingu 172. gr. tollalaga. Fyrir 
framangreinda breytingu var afar sjaldgæft að ákæra væri gefm út í sííkum málum og í þeim 
tilvikum þegar var ákært var afar fátítt að hún leiddi til sakfellingar. I allnolíkmm málum höföu 
meintir brotamenn verið sýknaðir af broti gegn ákvæðum 172. gr. toilalaga þrátt fyrir að upplýst 
hafði verið og jafnvel viðurkennt að réttar upplýsingar höfðu ekki verið veittar. Varnaðarálirif 
172. gr. tollalaga vom því afar takmörkuð enda var áhætta innflytjenda afþví að hljótarefsingu 
fyrir brot sín mjög lítil. Eimiig var taiið að sú breyting sem gerð var með lögum nr. 59/2017, að 
feila brott kröfu um stórfellt gáleysi, myndi auka verulega líkur á að réttar upplýsingar bæmst 
tollyfírvöldum við innflutning sem aftur skyldi leiða til réttari álagningar aðflutningsgjalda en 
ella. Það er afstaða ríkisskattstjóra að ofangreind rök standist skoðun enn í dag og að með 
fyrirhugaðri breytingu muni verða nær ómögulegt fyrir tollyfirvöld og ákæruvaldið að sýna 
fram á brot gegn 172. gr. tollalaga. Þá bendír ríkisskattstjóri á að brot gegn 172. gr. fela í sér 
mörg alvarlegustu brotin gegn tollalögum þar sem hæstar fjárhæðir undanskota er um að ræða 
og ávinningur brotamanna er því mikill. Með fyrirhugaðri brottfellingu kröfú um stórfellt 
gáleysi yrðu aftur gerð strangari skilyrði til sönnunar sakar í málum er varða við 172 gr. heldur 
en gerð eru vegna brota gegn öðrum greinum í refsikafla laganna og telur ríkisskattstjóri þar 
skjóta nokkuð sköklcu víð.

Vert er að geta þess að ríkíssaksóknari hefur eftirlit með sektarframkvæmd tollyfirvalda og frá 
því að saknæmisskilyrðum 172 gr. var breytt í núverandi horf hefúr það embætti ekki gert 
athugasemdir við sektarákvarðanir tollyfirvalda eða talið saklausan aðila hafa að ósekju
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undirgengist sektargerð vegna brota gegn 172. gr. tollalaga. Þá hafa dómstólar í einstaka 
tilvikum sýknað ákærða aðila þar sem meint sök aðila hefur ekki þótt sönnuð af hálfu 
ákæruvaldsins. Ríkisskattstjóri telur þannig ekki standa slíkar líkur til þess að saklausir aðilar 
muni sæta viðurlögum við meintum brotum gegn 172. gr, tollalaga sem gefí tilefni til umræddra 
breytinga á núgildandi saknæmisskilyrðum.

II.

A f greinargerð með frumvaipsdrögunum má ráða að tilefni fyrirhugaðra breytinga eigi rætur 
sínar að rekja til dóms héraðsdóms Reykjavíkur þann 31. mars 2021 en í því máli vai’ 
starfsmaðm’ iimflytjanda sýknaður af því að hafa brotið gegn 172. gr. tollalaga en upphaflegt 
brot átti sér stað áður en saknæmisskilyrði 172. gr. var breytt í núverandi horf, þ.e. fyrir 
gildistöku áðumefndra laga nr. 59/2017. í greinargerðinni er bent á að ósaimgjarnt kunni að 
vera að leggja refsingu við einföldum mistökum starfsmanna fyrirtækja sem stunda inn- eða 
útflutning vöru. í því samhengi telur ríkisskattstjóri vert að nefna að fjárhagslegur ávinningur 
brota gegn 172. gr. skilar sér vissulega sjaldnast til viðkomandi starfsmanna heídur 
fyrirtækjanna sem um ræðir. Með vísan til þess sem fram hefur komið undir kafla I. að framan, 
um áskoranir við sönnun óeðlilegra strangra saknæmisskilyrða, og sanngirnissjónaimiðum 
þeim sem sem dregin hafa verið fram við undirbúning frumvarpsdraga þessara, telur 
ríkisskattstjóri rökrétt og æskilegt, að í stað þess að þrengja saknæmisskiíyrði 172. gr. tolialaga, 
að bæta sambærilegu ákvæði við 172. gr, og er að finna í 3. mgr. 173. gr. tollalaga, þannig að 
heimild verði til staðar í lögum til að gera lögaðila sekt vegna brota sem framin eru til hagsbóta 
fyrir lögaðilanna eða eiga sér stað í atvinnustarfsemi lögaðilarma. Tollyfirvöld hafa áður bent á 
að slíkar breytingar væm afar ákjósanlegar.

í tílefni umfjöllunar um dóm héraðsdóms Reykjavíkur frá 31. mars 2021, sem varðar brot frá 
árinu 2016, þá telur ríkisskattstjóri þann dóm einmitt sýna glögglega þann vanda sem 
tollyfírvöld stóðu frammi fyrir varðandi sömrun á brotum gegn 172. gr. tollalaga fyrir gildistöku 
laga nr. 59/2017 en í málinu hafði fyrirtæki sem framleiðir og selur hamborgara skyndilega 
tekið ákvörðun um breytta tollflokkun víð innflutning á kjöti til framleiðslunnar, úr beinlausu 
kjöti yfir í kjöt með beini, en kjöt með beini ber töluvert lægri gjöld en beinlaust kjðt.

III.

Ríkisskattstjóri telur rétt að benda á tengsl umræðu um refsikafla tollalaga við þær éskoranir 
sem tengjast skipulagðri glæpastarfsemi á íslandi. Þau brot gegn 172. gr. sem til meðferðar hafa 
verið frá því að saknæmisskilyrði breyttust hafa sjaldnast snúist um það eitt að um ranga 
tollflokkun sé að ræða, sem stafi af mistökum einstaks starfsmanns fyrirtækis sem enga 
hagsmuni hafi af brotinu persónulega. í morgum þessara mála hefur verðmæti vöru verið 
ranglega tilgreint í því skyni að komast undan greiðslu hárra aðflutningsgjalda og 
virðisaukaskaíts af viðkomandi vöru. Mörg þeirra mála sem nú eru til meðferðar bera þess 
merki að þau kunni að tengjast skipulegri glæpastarfsemi. Enginn verðui' sektaður af 
tollyfirvöldum fyrir slílt brot nema brot teljist að fullu uppiýst og sakborningur jáii brot sitt. í 
tilvikum þar sem málsaðili hafnar sektargerð og neitar sök em mál kærð til lögreglu eða 
héraðssaksóknara telji tollyfirvöld málin líkleg til sakfellis, og ákæra er aldrei gefin út í slíkum 
málum nema að undangenginni vandaðri rannsókn Iögreglu eða 
héraðssaksólcnara. Ríkisskattstjóri telur ákjósanlegt að standi vilji til endurskoðunar á 172. gr.
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tollalaga þá yrði það að imdangengnu ítarlegu samráðið við héraðssaksóknara og 
ríkissaksöknara, tollyfírvöld og viðkomandi fagráðuneyti.

IV.

Að lokum telur ríkisskaítstjóri tiiefni til að taka fram að nú stendur yfir úttekt 
Ríkisendurslcoðunar, að beiðni Alþingis (beiðni um skýrslu frá ríkisendurskoðanda um úttekt á 
starfsemi Skattsins við framkvæmd tollalaga -  225. mál, þskj. 227), á framkvæmd tollamála hjá 
tollyfírvöldum en við meðferð þingsins á skýrslubeiðninni komu fram sjónarmið um að eftirlit 
með innflutningi á m.a. landbúnaðarvörum væri eklci að öllu leyti nægjanlegt. Niðurstöður 
Ríkisendurskoðunar liggja ekki fyrir en vera kann að þar verði kallað eftir endurskoðun á 
einhverjum ákvæðum tollalaga eða breytingum á verklagi tollyfírvalda. Ríkisskattstjóri telur að 
breytingar á saknæmisskilyrðum 172. gr. tollalaga yrðu til þess fallnar að di'aga úr árangri við 
þá þætti tollframkvæmdar sem þegar eru til skoðunar hvort að skili ásættanlegum niðurstöðum.

Að öllu ofangreindu virtu teíur ríkisskattstjóri ekki ástæðu til breytinga á saknæmisskilyrði 172. 
gr. tollalaga. Það er afstaða ríkisskattstjóra að fyrirhugaðar breytingar rnuni draga úr 
varnaðaráhrifum ákvæðisins, hafa neikvæð áhríf á upplýsingagjof til tollyfirvalda, draga úr 
úrræðum gegn tollalagabrotum og auka hættuna á því að skipulögð glæpastarfsemi þrífist hér á 
landi.

Virðingarfyllst, 

f. h. ríkisskattstjóra

Helga Valborg Steinarsdóttir \  Hjalti Brynjar Árnason
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