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Nefndasvið Alþingis
b.t. efnahags- og viðskiptanefndar
Austurstræti 8-10
101 Reykjavík
nefndasvid@althingi.is

Efni: Nánari upplýsingar í tilefni af umræðum um tolla af Apaí-grunni

Hinn 16. nóvember síðastliðinn sendu SVÞ - Samtaka verslunar og þjónustu efnahags- og 
viðskiptanefnd erindi þar sem óskað var eftir breytingu á tollum sem eru lagðir á við innflutning 
á Agaí-grunni. Á fundi með nefndinni, hinn 18. nóvember síðastliðinn, settu nefndarmenn fram 
nokkrar spurningar sem rétt er að svara nánar.

Erindið frá 16. nóvember síðastliðinn var sett fram í tilefni af tilviki þar sem tollar koma með 
verulega ósanngjörnum hætti niður á innlendri atvinnustarfsemi á uppbyggingarstigi. Af þeim 
sökum var efni erindisins, og sú beiðni sem fylgdi, nokkuð afmarkað. Hins vegar var nefndin 
upplýst um það á fundinum að almenn afstaða SVÞ væri sú að engar forsendur væru í raun 
að baki álagningu tolla á innflutning mjólkursnauðs íss. Var í því samhengi vísað til erindis SVÞ 
og Neytendasamtakanna til fjármála- og efnahagsráðherra, dags. 15. janúar 2021, þar sem 
var óskað eftir því að ráðherrann beitti sér fyrir afnámi tolla af öllum ís sem inniheldur minna 
en 3% af mjólkurfitu.

Í framangreindu samhengi koma þrjár leiðir einkum til greina sé efnahags- og viðskiptanefnd 
þeirrar skoðunar að tilefni sé til að endurskoða framangreinda tolla. Eru leiðirnar hér settar 
fram í formi draga að breytingartillögum við frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum 
vegna fjárlaga fyrir árið 2023 (þskj. 2 í 2. máli).

A. Afnám allra tolla af mjólkursnauðum ís

Á eftir 58. gr. kemur nýr kafli, er verður XXV. kafli, Breyting á tollalögum, nr. 88/2005, með 
einni nýrri grein, er verður 59. gr., svohljóðandi:

Skiptiliður nr. 2105.0090 í vörulið nr. 2105 í 21. kafla tollskrár í viðauka I við lögin orðast 
svo:

A% A1 kr./kg
2105.0091 - - Með kakóinnihaldi..............................................................0 0
2105.0092 — Sem inniheldur vínanda yfir 2,25% af rúmmáli, þ.m.t. ís með 
kakóinnihaldi..............................................................................................0 0
2105.0099 - - Annars............................................................................... 0 0

B. Afnám tolla af öllum mjólkursnauðum ís sem telst vera frauðís (Sorbet) í skilningi 
tollskrár

Á eftir 58. gr. kemur nýr kafli, er verður XXV. kafli, Breyting á tollalögum, nr. 88/2005, með 
einni nýrri grein, er verður 59. gr., svohljóðandi:
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Á eftir tollskrárnúmerinu 2105.0092 í skiptilið nr. 2105.0090 í vörulið nr. 2105 í 21. kafla 
tollskrár í viðauka I við lögin kemur nýtt tollskrárnúmer, sem orðast svo:

2105.0093 - - Frauðís (sorbet)
A% 
..0

A1 kr./kg 
0

C. Afnám tolla af frauðís sem er til nota í innlendri framleiðslu Bls. | 2

Á eftir 58. gr. kemur nýr kafli, er verður XXV. kafli, Breyting á tollalögum, nr. 88/2005, með 
einni nýrri grein, er verður 59. gr., svohljóðandi:

Á eftir tollskrárnúmerinu 2105.0092 í skiptilið nr. 2105.0090 í vörulið nr. 2105 í 21. kafla 
tollskrár í viðauka I við lögin kemur nýtt tollskrárnúmer, sem orðast svo:

2105.0093 — Frauðís (sorbet) í 3 kg umbúðum eða stærri
A%
..0

A1 kr./kg 
0

Ætluð áhrif

Verði leið A farin munu falla niður tollar af innflutningi á frostpinnum, frauðís og öðrum ís sem 
hefur minna en 3% innihald mjólkurfitu miðað við þyngd, óháð innihaldi. Ef tekið er mið af 
innflutningi áranna 2020 og 2021, samkvæmt upplýsingum Hagstofu Íslands um innflutt kíló 
og CIF-verð, má ætla að niður falli um 23 millj. kr. tolltekjur ríkisins á ári hverju.

Verði leið B farin munu falla niður tollar af innflutningi alls frauðís (sobet). Ef tekið er mið af 
innflutningi áranna 2020 og 2021 má ætla að niður falli um 21 millj. kr. tolltekjur ríkisins á ári 
hverju.

Ef leið C verður farin munu aðeins falla niður tollar af innflutningi á frauðís (sorbet) sem að 
meginstefnu er nýttur er til framleiðslu Agaí-skála innanlands. Í erindinu frá 16. nóvember 
síðastliðinn var það mat sett fram, að ef tekið væri mið af því að innflutningur slíkra vara hefði 
numið fjórðungi alls innflutnings áranna 2020 og 2021 sem féll undir tollskrárnúmerið 
2105.0099, þætti mega ætla að niður falli rúmlega 5 millj. kr. tolltekjur ríkisins á ári hverju. 
Matið var háð óvissu og nánari upplýsingar liggja nú fyrir. Þykja þær gefa til kynna að miðað 
við meðalinnflutning framangreindra ára megi ætla að niður falli um 14 millj. kr. tolltekjur ríkisins 
á ári hverju.

Að lokum

Eins og áður segir hafa bæði SVÞ og Neytendasamtökin verið þeirrar almennu afstöðu að rétt 
sé að fara leið A. Hin sértæka ósanngirni sem birtist í álagningu tolla á innlenda gerð Agaí- 
skála kallaði hins vegar á efnisafmörkun erindis samtakanna til efnahags- og viðskiptanefndar 
frá 16. nóvember síðastliðnum. Þá lá þegar fyrir hjá fjármála- og efnahagsráðherra beiðni um 
víðtækari tollaniðurfellingu.
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Virðingarfyllst,

f.h. SVÞ - Samtaka verslunar og þjónustu
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Benedikt S. Benediktsson 
lögfræðingur
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