
Þingskjal 267  —  205. mál.

Frumvarp til laga

um breytingar á tollalögum, nr. 88/2005, lögum um vörugjald, nr. 97/1987,
lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988, og lögum um ráðstafanir gegn

umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur,
nr. 52/1989, með síðari breytingum (sektir, greiðslufrestur í tolli,

sykurskattur og skilagjald vegna einnota drykkjarumbúða).

(Lagt fyrir Alþingi á 143. löggjafarþingi 2013–2014.)

I. KAFLI
Breyting á tollalögum, nr. 88/2005, með síðari breytingum.

1. gr.
Í stað fjárhæðarinnar „300.000 kr.“ í 1. og 3. málsl. 1. mgr. og 1. málsl. 2. mgr. 185. gr.

laganna kemur: 600.000 kr.

2. gr.
Á milli orðanna „með“ og „tollfrjálsum“ í 12. tölul. 1. mgr. 195. gr. laganna kemur: af-

greiðslugeymslum, tollvörugeymslum.

3. gr.
Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
Þrátt fyrir ákvæði 122. gr. laganna skal fyrirkomulag gjalddaga aðflutningsgjalda, hjá

aðilum sem njóta greiðslufrests á aðflutningsgjöldum, vegna uppgjörstímabila á árinu 2014
vera sem hér segir:
1. Helmingi af aðflutningsgjöldum á viðkomandi uppgjörstímabili, sbr. 1. mgr. 122. gr.,

skal skila eigi síðar en á 15. degi næsta mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.
2. Helmingi af aðflutningsgjöldum á viðkomandi uppgjörstímabili, sbr. 1. mgr. 122. gr.,

skal skila eigi síðar en á 5. degi annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.

II. KAFLI
Breytingar á lögum um vörugjald, nr. 97/1987, með síðari breytingum.

4. gr.
Á eftir 2. mgr. 10. gr. laganna kemur ný málsgrein svohljóðandi:
Innlendir framleiðendur og innflytjendur geta á gjalddaga hvers uppgjörstímabils fengið

endurgreitt vörugjald af hráefni vöru sem seld er án vörugjalds til skráðra aðila skv. 5. gr. eða
til framleiðenda skv. 1. mgr. Innlendur framleiðandi eða innflytjandi skal tilgreina í sérstakri
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skýrslu til tollstjóra hver var kaupandi vöru, tegund og magn vörunnar sem seld var og fjár-
hæð þess vörugjalds sem óskast endurgreitt.

5. gr.
Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
Þrátt fyrir ákvæði 9. gr. laganna skal fyrirkomulag gjalddaga vörugjalds, hjá aðilum sem

skráðir eru skv. 2. mgr. 4. gr., vegna uppgjörstímabila á árinu 2014 vera sem hér segir:
1. Helmingi af vörugjöldum á viðkomandi uppgjörstímabili, sbr. 1. mgr. 9. gr., skal skila

eigi síðar en á 28. degi annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.
2. Helmingi af vörugjöldum á viðkomandi uppgjörstímabili, sbr. 1. mgr. 9. gr., skal skila

eigi síðar en á 28. degi þriðja mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.

III. KAFLI
Breyting á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988, með síðari breytingum.

6. gr.
Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
Þrátt fyrir ákvæði VII. kafla og 7. mgr. 20. gr. er á gjalddaga virðisaukaskatts vegna upp-

gjörstímabila á árinu 2014, sbr. 1. mgr. 24. gr., heimilt að færa til innskatts á virðisauka-
skattsskýrslu allan virðisaukaskatt vegna viðkomandi uppgjörstímabils, þótt einungis hluta
af gjaldföllnum virðisaukaskatti hafi á þeim tíma verið skilað, sbr. ákvæði til bráðabirgða XI
í tollalögum, nr. 88/2005.

IV. KAFLI
Breytingar á lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota

umbúða fyrir drykkjarvörur, nr. 52/1989, með síðari breytingum.
7. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 1. gr. laganna:
a. Við 3. málsl. 1. mgr. bætist: að undanskildum þeim vörum sem seldar eru til tollfrjálsrar

verslunar sbr. 3. mgr.
b. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Þeir aðilar sem hafa fengið leyfi tollstjóra til að selja farþegum og áhöfnum milli-
landafara við komu til landsins vörur úr tollfrjálsri verslun, sbr. 2. mgr. 104. gr. tolla-
laga, nr. 88/2005, skulu leggja á og greiða gjald samkvæmt 1. mgr. eins og um væri að
ræða sölu innan lands.

8. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2014.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .
I. Inngangur.

Markmið þessa frumvarps er að auðvelda framkvæmd tollalaga, laga um vörugjald og laga
um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur og taka
af öll tvímæli um atriði sem óskýr hafa verið í framkvæmd vegna orðalags þessara laga. Jafn-
framt er tvískipting greiðslu aðflutningsgjalda, vörugjalda og virðisaukaskatts í greiðslufresti
framlengd út árið 2014.
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II. Tilefni og nauðsyn lagasetningar.
Ábendingar hafa borist um hnökra á tollalögum, nr. 88/2005, og lögum um vörugjald, nr.

97/1987, frá tollstjóra og aðilum sem standa skil á vörugjaldi. Að auki hefur verið óvissa um
innheimtu skilagjalds við sölu í tollfrjálsri verslun, m.a. í komufríhöfn á Keflavíkurflugvelli.
Talið er nauðsynlegt að bregðast við þessum ábendingum.

III. Meginefni frumvarpsins.
Tillögur um breytingar á tollalögum sem lagðar eru til með frumvarpi þessu miða að því

að einfalda starf embættis tollstjóra til hagræðingar fyrir embættið og viðskiptavini þess.
Breytingar sem lagðar eru til á lögum um vörugjald eiga að bæta úr hnökrum við framkvæmd
þeirra gagnvart innlendum framleiðendum. Með breytingum á lögum um ráðstafanir gegn
umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur er ætlunin að skilagjald
verði lagt á og skilað af drykkjarvörum sem seldar eru í komuverslun á Keflavíkurflugvelli
hvort heldur þær eru framleiddar hérlendis eða fluttar til landsins. Í dag er umbúðum úr
komuverslun skilað til Endurvinnslunnar hf. þar sem skilagjaldið er endurgreitt án þess að
það hafi verið greitt við sölu þeirra. Að lokum er í frumvarpinu að finna tillögur um ný
bráðabirgðaákvæði við tollalög, lög um vörugjald og lög um virðisaukaskatt í þá veru að inn-
flytjendur geti út árið 2014 skipt greiðslu á aðflutningsgjöldum sem eru í greiðslufresti á tvo
gjalddaga í stað eins með sambærilegum hætti og á þessu ári. 

IV. Nánar um einstaka liði frumvarpsins.
1. Tollalagabreytingar.

Sektarheimildir. Í frumvarpinu er lagt til að hækkaðar verði sektarheimildir tollstjóra
þegar um brot á tollalögum er að ræða. Samkvæmt núgildandi ákvæði er tollstjóra heimilt að
ákveða sekt fyrir ólöglegan innflutning eða önnur brot gegn ákvæðum XXII. kafla tollalaga
ef brot er skýlaust sannað og ætla má að það varði ekki hærri sekt en 300.000 kr. enda játist
sökunautur undir þá ákvörðun og greiði sektina þegar í stað. Þá getur tollstjóri ákveðið
eignaupptöku vegna sannaðs brots enda fari verðmæti þess sem gera á upptækt eigi fram úr
300.000 kr. Sektarheimildarupphæðin hefur staðið óbreytt frá árinu 2002 í þessum tollalögum
og forvera þeirra og upptökuupphæðin að sama skapi síðan 1996. Brýnt er því orðið að
hækka þessar fjárhæðir í takt við almennt verðlag, eigi ákvæðin að ná tilgangi sínum. Megin-
röksemd þess að hækka sektarfjárhæð tollstjóra er hins vegar sú að lágmarkssekt við broti
á 1. mgr. 172. gr. tollalaga fer í flestum tilvikum langt yfir þau sektarmörk sem nú eru í gildi,
þ.e. 300.000 kr. Í 1. mgr. 172. gr. segir að hver sem af ásetningi eða stórfelldu gáleysi veitir
rangar eða villandi upplýsingar um tegund magn eða verðmæti vöru eða vanrækir að leggja
fram tilskilin gögn samkvæmt lögum þessum vegna innflutnings vöru skal sæta sektum sem
að lágmarki nema tvöföldum en að hámarki tíföldum aðflutningsgjöldum af því tollverði sem
dregið var undan álagningu aðflutningsgjalda. Í þeim tilvikum sem lágmarkssekt brots fer
yfir 300.000 kr. hefur tollstjóri þurft að kæra málin til lögreglu jafnvel þó svo að sökunautur
lýsi sig reiðubúinn að ljúka máli með sektargerð hjá tollstjóra. Þá er rétt að benda á að toll-
stjóra er aðeins heimilt að ljúka málum með sektargerð ef sökunautur játast undir þá ákvörð-
un og greiðir sektina þegar í stað. Sé sökunautur ekki sáttur við þau málalok hefur tollstjóri
það úrræði að kæra málið til lögreglu. Þessi tillaga er því til hagræðingar til þess að unnt sé
að ljúka málum án aðkomu lögreglu þegar málsaðilar eru sáttir við þau málalok og gangast
við broti.
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Eftirlit með afgreiðslu- og tollvörugeymslum. Í frumvarpinu er einnig lagt til að heimilt
verði að innheimta eftirlitsgjald vegna eftirlits með afgreiðslu- og tollvörugeymslum, sbr. 1.
og 2. tölul. 1. mgr. 69. gr. tollalaga, nr. 88/2005, með sama hætti og heimilt er að innheimta
gjald vegna eftirlits með öðrum geymslum fyrir ótollafgreiddan varning, sbr. 3.–6. tölul.
sömu málsgreinar. Stærstur hluti ótollafgreidds varnings sem fluttur er inn til landsins er
geymdur í afgreiðslu- og tollvörugeymslum og er því afar mikilvægt að heimilt sé að inn-
heimta eftirlitsgjald vegna eftirlits með sama hætti og gildir um eftirlit með forðageymslum,
tollfrjálsum verslunum og umflutningsgeymslum.

2. Breytingar á lögum um vörugjöld, nr. 97/1987. 
Lagt er til að innlendir framleiðendur og innflytjendur fái sama möguleika á endurgreiðslu

vegna vara sem seldar eru án vörugjalds til skráðra aðila skv. 5. gr. laga um vörugjald. Þeir
meinbugir eru á núgildandi lögum að samkvæmt orðalagi 10. gr. er engin endurgjaldsheimild
vegna innlendra framleiðenda, sem ekki hafa fengið sérstaka skráningu hjá tollstjóra skv. 5.
gr. laganna, vegna sölu til skráðra aðila nema þeir flytji hráefni eða efnivöru sjálfir til
landsins. Hefur þetta í einhverjum tilvikum leitt til þess að gjaldið er innheimt tvisvar sem
er ekki markmið laganna. Þessari breytingartillögu er ætlað að koma í veg fyrir það. 

3. Breytingar á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988.
Sem fyrr segir er í frumvarpinu að finna tillögur um ný bráðabirgðaákvæði við tollalög,

lög um vörugjald og lög um virðisaukaskatt í þá veru að innflytjendur geti út árið 2014 skipt
greiðslu á aðflutningsgjöldum sem eru í greiðslufresti á tvo gjalddaga í stað eins með
sambærilegum hætti og á þessu ári. Í greinargerð með sambærilegri breytingu á sömu lögum
í lok síðasta árs kom fram að unnið yrði að endurskoðun á fyrirkomulagi greiðslufrests
aðflutningsgjalda á þessu ári með það fyrir augum að koma á varanlegu fyrirkomulagi frá og
með árinu 2014. Vinna við umrædda endurskoðun hefur hins vegar dregist og er því lagt til
að núverandi fyrirkomulag verði framlengt um eitt ár samhliða því að áfram verði unnið að
því að finna varanlegt fyrirkomulag. 

4. Breytingar á lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða
fyrir drykkjarvörur, nr. 52/1989.

Í 1. gr. laganna eru ákvæði um álagningu og innheimtu skilagjalds af einnota umbúðum
úr stáli, áli, gleri og plastefni. Gjaldið skal lagt á innflytjendur og framleiðendur þessara vara.
Við skil á framangreindum umbúðum til endurvinnslustöðva fæst skilagjaldið endurgreitt og
er því hvetjandi fyrir alla að safna umbúðunum og skila þeim til endurvinnslu.

Endurvinnslan sér um umsýslu samkvæmt ákvæðum laganna, jafnt móttöku umbúðanna,
förgun þeirra og greiðslu á skilagjaldinu. Fyrirtækið hefur bent á að skilagjald vegna
drykkjarvara í einnota umbúðum sem seldar eru í komuverslun á Keflavíkurflugvelli hefur
ekki skilað sér til félagsins á sama tíma og það greiðir skilagjald til almennings þegar þessum
drykkjavörum er skilað til endurvinnslu. Af þessum sökum verður félagið fyrir tjóni enda
misræmi í skilagjaldi sem félagið fær greitt og því sem það greiðir út. Með breytingu þeirri
sem lögð er til í frumvarpinu verður þeim sem hafa leyfi til að selja farþegum og áhöfnum
millilandafara við komu til landsins vörur úr tollfrjálsri verslun falið að leggja á og greiða
skilagjald af gjaldskyldum vörum samkvæmt lögunum. 
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V. Samráð og áhrif frumvarpsins.
Við gerð frumvarpsins var haft samráð við embætti tollstjóra, umhverfis- og auðlindaráðu-

neytið og Endurvinnsluna hf. Fjárhagsleg áhrif af tillögum frumvarpsins eru talin óveruleg
jafnt á tekjuhlið sem gjaldahlið ríkissjóðs. Rétt er þó að nefna að Endurvinnslan hf. reiknar
með að tekjur af skilagjaldi frá komufríhöfn mundi nema 35 millj. kr. á ári. Frumvarpið er
samið í fjármála- og efnahagsráðuneytinu og efni þess gefur ekki tilefni til að ætla að tillögur
þess stangist á við stjórnarskrá eða alþjóðlegar skuldbindingar.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

Með ákvæðinu er lagt til að sektarheimild tollstjóra fyrir ólöglegan innflutning eða önnur
brot gegn ákvæðum XXII. kafla tollalaga verði hækkuð úr 300.000 kr. í 600.000 kr. Þá er lagt
til að verðmæti þess sem tollstjóri getur gert upptækt vegna brots sem hefur eignaupptöku
í för með sér verði hækkað úr 300.000 kr. í 600.000 kr.

Um 2. gr.
Með ákvæðinu er lagt til að heimilt verði að innheimta gjald fyrir þjónustu tollstjóra vegna

eftirlits með afgreiðslugeymslum og tollvörugeymslum, með sama hætti og fyrir aðrar
tegundir eftirlitsskyldra geymslna.

Um 3., 5. og 6. gr.
Með ákvæðinu er lagt til að hefðbundnum gjalddögum aðflutningsgjalda, vörugjalda og

virðisaukaskatts í greiðslufresti vegna uppgjörstímabila á árinu 2014 verði dreift á tvo gjald-
daga. Einnig er lagt til að þetta fyrirkomulag skerði ekki heimild til að færa til innskatts allan
virðisaukaskatt viðkomandi tímabils þótt einungis hluti hans hafi verið greiddur, sbr. 6. gr.
frumvarpsins. Samhljóða breytingar hafa nokkrum sinnum áður verið lagðar til og var sam-
bærileg breyting lögfest síðast með lögum nr. 21/2013. Frumvarpinu er ætlað að bregðast
tímabundið við áframhaldandi greiðsluerfiðleikum fyrirtækja.

Um 4. gr.
Með ákvæðinu er lagt til að innlendir framleiðendur geti fengið endurgreidd vörugjöld af

hráefni sem þeir selja til skráðra aðila skv. 5. gr. laga um vörugjald eða til framleiðanda skv.
1. mgr. 10. gr. sömu laga, enda leggi þeir á og skili vörugjaldi af sölu vörunnar til endanlegs
neytanda hennar. 

Um 7. gr.
Nánari umfjöllun um ákvæðið má sjá í athugasemdum við einstaka liði frumvarpsins en

með því er lagt til að þeir aðilar sem fengið hafa leyfi tollstjóra til að selja farþegum og
áhöfnum millilandafara við komu landsins vörur úr tollfrjálsri verslun skuli leggja á og
greiða skilagjald vegna sölu drykkjarvara í einnota umbúðum, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga um ráð-
stafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur.

Um 8. gr.
Ákvæðið fjallar um gildistöku og þarfnast ekki skýringar.
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Fylgiskjal.

Fjármála- og efnahagsráðuneyti,
skrifstofa opinberra fjármála:

Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á tollalögum, nr. 88/2005,
lögum um vörugjald, nr. 97/1987, lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988,

og lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða
fyrir drykkjarvörur, nr. 52/1989, með síðari breytingum (sektir, greiðslufrestur

í tolli, sykurskattur og skilagjald vegna einnota drykkjarumbúða).
Með frumvarpinu eru lagðar fram tillögur um breytingar á tollalögum í þeim tilgangi að

einfalda starf embættis tollstjóra til hagræðingar fyrir embættið og viðskiptavini þess. Ábend-
ingar hafa borist um hnökra á tollalögum, nr. 88/2005, og lögum nr. 97/1987, um vörugjald,
frá tollstjóra og aðilum sem standa skil á vörugjaldi. Að auki hefur verið til staðar óvissa um
innheimtu skilagjalds við sölu í tollfrjálsri verslun, meðal annars í komufríhöfn á Keflavíkur-
flugvelli. 

Í fyrsta lagi eru í frumvarpinu lagðar fram nokkrar tillögur um breytingar á tollalögum.
Þær eiga annars vegar að hækka sektar- og upptökuheimildir tollstjóra svo að ljúka megi
fleiri málum fyrir embættinu þegar málsaðilar eru sáttir við þau málalok, og hins vegar að
veita embætti tollstjóra heimild til að innheimta eftirlitsgjald fyrir þjónustu tollstjóra vegna
tolleftirlits með afgreiðslugeymslum og tollvörugeymslum. Í öðru lagi eru lagðar fram
tillögur um breytingar á lögum um vörugjald sem eiga að bæta úr hnökrum við framkvæmd
þeirra gagnvart innlendum framleiðendum. Í þriðja lagi eru lagðar fram breytingar á lögum
um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur. Til-
gangurinn með þeim breytingum er að skilagjald verði lagt á og því skilað af drykkjarvörum
sem seldar eru í komuverslun á Keflavíkurflugvelli hvort heldur sem þær eru framleiddar
hérlendis eða fluttar til landsins. Nú er umbúðum úr komuverslun skilað til Endurvinnslunnar
hf. þar sem skilagjaldið er endurgreitt án þess að það hafi verið greitt við sölu þeirra. Að lok-
um er í frumvarpinu að finna tillögur um ný bráðabirgðaákvæði við tollalög, lög um vöru-
gjald og lög um virðisaukaskatt í þá veru að innflytjendur geti út árið 2014 skipt greiðslu á
aðflutningsgjöldum sem eru í greiðslufresti á tvo gjalddaga í stað eins gjalddaga með sam-
bærilegum hætti og heimilað hefur verið á þessu ári.
 Samkvæmt áætlun frá Endurvinnslunni hf. er reiknað með að tekjur af skilagjaldi frá
komufríhöfn muni nema 35 m.kr. á ári. Samkvæmt núgildandi lögum færast þær á tekjuhlið
ríkissjóðs en jafnframt færist sama fjárhæð til gjalda sem framlag til fyrirtækisins. Verði
frumvarpið óbreytt að lögum er í heildina litið ekki gert ráð fyrir að það muni hafa í för með
sér teljandi áhrif á afkomu ríkissjóðs.

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 304
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 304
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'PDF Prentun 1.3'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Europe ISO Coated FOGRA27)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


