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1 Inngangur 

Í hinum ýmsu greinum samfélagsins er að finna einstaklinga og/eða lögaðila sem gefa sig út 

fyrir að vera sérfræðinga í störfum sínum. Almennt er gert ráð fyrir því í íslenskum rétti að 

þeir sem inna af hendi sérfræðileg störf og jafnvel hljóti þóknun í samræmi við það þurfi að 

sæta strangari bótaábyrgð en þeir sem hafa yfir að ráða aðeins almennri þekkingu á 

viðkomandi athafnasviði. Fræðimenn hafa almennt sett nokkuð skýrar línur um það hverjir 

teljist sérfræðingar í þessu sambandi og hafa þá oft verið nefndir lögmenn, endurskoðendur og 

fasteignasalar. Á hinn bóginn hefur skort á að líta til annarra starfsstétta sem vinna sérfræðileg 

störf en hugsanlega ekki á grundvelli jafn skýrra lagaheimilda og fyrrgreindar stéttir. Ein af 

þeim eru svokallaðir tollmiðlarar sem vinna að mestu við tollskýrslugerð. Þeir vinna á sviði 

þar sem engin fræðirit hafa verið skrifuð í íslenskum rétti og er því aðeins á hendi fárra aðila 

að skilja til hlítar þær reglur sem þar gilda. Af þeim sökum er áhugavert að skoða hvort og þá 

að hvaða marki þeir teljast vera sérfræðingar og hver sé þá ætluð bótaskylda þeirra gagnvart 

viðskiptavini þegar aðflutningsgjöld eru endurákvörðuð á grundvelli rangrar tollflokkunar.  

2 Almennt um tollmiðlara  

2.1 Hugtakið tollmiðlari  

Hugtakið tollmiðlari er nýyrði í íslensku lagamáli sem kom fyrst fram í tollalögum nr. 

88/2005 (hér eftir nefnd tollalög) og hefur aðeins einu sinni verið notað í dómi Hæstaréttar.
1
 

Inntak hugtaksins er nánar skilgreint í athugasemdum með frumvarpi til tollalaga þar sem 

fram kemur að tollmiðlari telst vera afmarkaður þáttur í starfsemi flutningsmiðlara og 

jafnframt eini þáttur þeirrar starfsemi sem er leyfisskyldur. Þá er einnig vísað til þess að um sé 

að ræða aðila sem í atvinnuskyni koma fram gagnvart tollyfirvöldum fyrir hönd inn - og 

útflytjenda.
2
 Sambærilegt starfsheiti er hins vegar hvorki að finna í norskum né dönskum rétti 

en í löggjöf Evrópusambandsins er þó að finna hugtakið „customs agent“ sem svipar til 

þessarar starfsstéttar.
3
 

                                                 
1
 Í Hrd. 18. september 2008 (544/2007) var Á m.a. ákærður fyrir tollalagabrot með því að tilgreina ekki í 

aðflutningsskýrslu tiltekna muni sem voru í sendingu hans en fyrirtækið Jónar Transport hf. fyllti út skýrsluna í 

samræmi við yfirlýsingu ákærða. Í dómi Hæstaréttar kemur eftirfarandi fram: „Af gögnum málsins verður ekki 

annað ráðið en að fyrirtækið Jónar Transport hf. hafi komið fram sem tollmiðlari við flutninginn og fyllt út með 

rafrænum hætti aðflutningsskýrslu hvað varðar tollskyldan varning.“ [leturbr. höfundar] 
2
 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3556.  

3
 Sjá 5. gr. reglugerðar Evrópusambandsins nr. 2913/92.  
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2.2 Löggjöf um tollmiðlara  

2.2.1 Tollalög nr. 88/2005 

Í eldri tollalögum nr. 55/1987 var kveðið á um aðkomu tollmiðlara en þar var gert ráð fyrir 

því að umboðsmaður eða miðlari gæti komið fram fyrir hönd innflytjanda við tollskýrslugerð 

auk þess sem hann bæri óskipta ábyrgð með innflytjanda á greiðslu aðflutningsgjalda.
4
 Við 

setningu nýju tollalaganna nr. 88/2005 var hins vegar talin þörf á setningu ítarlegri ákvæða 

um starfsemi þessara aðila sökum mikillar aðkomu þeirra að rafrænni tollafgreiðslu auk þess 

sem leitast var við að setja skýrari ákvæði um þá ríku ábyrgð sem talin er hvíla á tollmiðlara.
5
 

Í XI. kafla þeirra laga er nú að finna almenn ákvæði um tollmiðlara, þ.e. starfsemi þeirra og 

skyldur, skilyrði fyrir veitingu starfsleyfis og eftirlit með störfum þeirra. Þá er ennfremur að 

finna ákvæði, sem lúta að tollmiðlurum, í reglugerð um vörslu og tollmeðferð vöru nr. 

1100/2006, sem kveður á um nánari framkvæmd tollalaga, en hún felur ekki í sér mikla viðbót 

við lögin en ber þó að hafa til hliðsjónar.  

2.2.2 Starfsemi tollmiðlara  

Í 47. gr. tollalaga er tilgreint hvað felst í starfsemi tollmiðlara en samkvæmt ákvæðinu er þeim 

heimilt að koma fram gagnvart tollyfirvöldum í umboði ýmist út – og/eða innflytjanda og 

veita ákveðna þjónustu. Þjónustan getur m.a. falið í sér veitingu ráðgjafar við gerð tollskjala, 

sbr. 1. tölul. 1. mgr. umræddrar greinar, en slík ráðgjöf getur lotið að tollflokkun og 

útreikningi aðflutningsgjalda. Í athugasemdum með frumvarpi til tollalaga kemur fram að 

þjónusta tollmiðlara sé almennt víðtækari en sem nemur einfaldri ráðgjöf um atriði tengd 

tollskýrslugerð. Hér verður þó að hafa í huga að starfsemi tollmiðlara er einungis afmarkaður 

hluti starfsemi flutningsmiðlara sem taka að sér heildarlausnir fyrir fyrirtæki í flutningi en 

einn hluti þeirrar þjónustu eru samskipti við tollyfirvöld.
6
 Því má taka undir það með 

löggjafanum að ætla má að umrædd ráðgjöf sé að meginstefnu lítill hluti af þjónustu 

tollmiðlara.  

Þá getur þjónustan einnig tekið til gerðar tollskýrslu vegna inn – og útflutnings, sbr. 2. 

tölul. 1. mgr. 47. gr. tollalaga, en undir það fellur til að mynda gerð rafrænna 

aðflutningsskýrslna. Í 5. mgr. 23. gr. umræddra laga er gert ráð fyrir að innflytjendur geti veitt 

tollmiðlara umboð til að koma fram gagnvart tollyfirvöldum við gerð þessara skýrslna en sá 

                                                 
4
 Sjá t.d. 2. mgr. 111. gr. og 1. mgr. 14. gr. eldri tollalaga nr. 55/1987.  

5
 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3556 og 3575.  

6
 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3575. 
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þáttur í starfsemi tollmiðlara verður sérstaklega tekinn hér fyrir og verður nánar farið í 

hlutverk og skyldur tollmiðlara í þessu sambandi.   

Ennfremur hafa tollmiðlarar heimild til að hafa uppi beiðni um tollafgreiðslu auk þess sem 

þeim getur verið heimilt að greiða aðflutningsgjöld fyrir hönd innflytjanda, sbr. 3. og 4. tölul. 

1. mgr. 47. gr. tollalaga. Við síðarnefndu aðstæðurnar eru gjöldin skuldfærð á nafn tollmiðlara 

þótt almennt hvíli skyldan til greiðslu gjaldanna á innflytjanda sjálfum, sbr. 1. mgr. 127. gr. 

tollalaga. Í þeim tilvikum þegar tollmiðlari kemur fram gagnvart tollyfirvöldum fyrir hönd 

innflytjanda þá ber hann hins vegar óskipta ábyrgð á greiðslu umræddra gjalda ásamt 

innflytjanda, sbr. 1. málsl. 2. mgr. áðurnefndrar greinar. Líklegt er þó að nýtt sé heimild 2. 

málsl. 2. mgr. 127. gr. tollalaga þar sem aðflutningsgjöldin eru skuldfærð á innflytjanda sem 

ber þá einn ábyrgð á greiðslu þeirra nema sýnt þyki að tollmiðlari hafi vitað eða mátt vita af 

röngum eða ófullnægjandi upplýsingum í aðflutningsskýrslu. Þar sem í öllum ofangreindum 

tilvikum er um að ræða sérhæfða þjónustu tollmiðlara gegn gjaldi er ætíð skilyrði að hann hafi 

tilskilin leyfi til veitingu þeirrar þjónustu.
7
  

2.2.3 Skilyrði leyfisveitingar tollmiðlara  

Aðeins þeir aðilar sem uppfylla skilyrði 48. gr. tollalaga geta starfrækt tollmiðlun skv. 

lögunum. Fellur það í hlut tollstjóra að meta hvort þeim skilyrðum sé fullnægt auk þess að 

veita starfsleyfi ef svo telst vera. Ástæða umræddrar leyfisskyldu er sú að tryggja á faglega 

þjónustu og starfsemi tollmiðlara sem að mati löggjafans er mikilvægur hlekkur í bæði inn – 

og útflutningsferlinu.
8
 Þá er í 3. mgr. 48. gr. tollalaga gert ráð fyrir að haldin sé skrá yfir 

tollmiðlara en einungis þeim, sem hafa hlotið slíka viðurkenningu, er heimilt nota það 

starfsheiti. Verður að telja að slíkt sé til þess fallið að skapa nægilegt traust þeirra sem 

hyggjast leita sérfræðiþjónustu tollmiðlara.
9
  

Hvaða varðar skilyrði starfsleyfisveitingar þá eru þau talin upp í 2. mgr. 48. gr. tollalaga 

þar sem gerð er sú krafa að leyfishafi sé lögaðili. Þá þurfa stjórnarmenn hans og daglegur 

stjórnandi að uppfylla ákveðin hæfisskilyrði sambærileg þeim sem gilda um stjórnarmenn 

hlutafélaga og einkahlutafélaga, sbr. 1. – 3. töluliður umræddrar greinar.
10

 Ennfremur skulu 

starfsmenn tollmiðlara, sem annast tollskýrslugerð og hafa samskipti við tollyfirvöld, hafa sótt 

sérstakt námskeið hjá Tollskóla ríkisins, sbr. 4. tölul. áðurnefndrar greinar, en með þessu er 

stuðlað að fullnægjandi þekkingu þeirra á lögum og reglum sem gilda á þessu sviði. Að lokum 

                                                 
7
 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3576. 

8
 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3575. 

9
 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3575-76. 

10
 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3576. 
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er gerð sú krafa að umsækjandi leyfis sýni fram á að stjórnun, innra eftirlit, bókhald og varsla 

gagna vegna starfseminnar verði með traustum hætti. Til að sýna fram á öll ofangreind 

skilyrði ber aðila að skila inn greinargerð, sbr. 2. tölul. 2. mgr. 19. gr. reglugerðar nr. 

1100/2006 um vörslur og tollmeðferð vöru, og skal hún vera skrifleg rétt eins og umsókn 

hans, sbr. 6. tölul. 2. mgr. 48. gr. tollalaga.  

2.2.4 Skyldur tollmiðlara  

Tollalögin hafa að geyma ýmis ákvæði sem mæla fyrir um skyldur tollmiðlara, bæði almennt 

og svo sérstaklega við tollskýrslugerð. Samkvæmt 1. mgr. 49. gr. tollalaga er tollmiðlara skylt 

að rækja störf sín af kostgæfni og samviskusemi í hvívetna og halda lög og reglur sem lúta að 

starfi hans. Hér er ljóst að almenn vandvirkni – og aðgæsluskylda er lögð á tollmiðlara sem 

nánar er lýst í efnisákvæðum laganna.  

Samkvæmt. 2. mgr. 33. gr. tollalaga ber tollmiðlara að kalla eftir öllum þeim gögnum sem 

lögin kveða á um áður en hann sendir rafræna aðflutningsskýrslu til tollstjóra. Felur þetta í sér 

jákvæða skyldu sem stuðlar að réttri tollafgreiðslu vara. Þá er í 3. mgr. sömu greinar lögð rík 

skylda á tollmiðlara að leggja sjálfstætt mat á þau fylgiskjöl sem hann fær í hendurnar og 

meta hvort þau fullnægi ákvæðum laga. Ef hann telur svo ekki vera þá ber honum að kalla 

eftir frekari gögnum en hann sendir ekki skýrsluna fyrr en fylgiskjöl hennar uppfylla skilyrði 

laganna með ótvíræðum hætti. Af þessu má ætla að rík athafnaskylda hvíli á tollmiðlara og 

vanræki hann hana geti hann borið ábyrgð skv. 1. mgr. 33. gr. tollalaga ef hann vissi eða mátti 

vita að upplýsingar innflytjanda væru rangar eða ófullnægjandi. Þá hvílir einnig 

tilkynningarskylda á tollmiðlara verði hann þess áskynja að umbjóðandi hans leggi vísvitandi 

fram röng eða ófullnægjandi gögn, sbr. 2. mgr. 49. gr. tollalaga. Við mat á því hvort 

umræddum skyldum telst fullnægt má telja að ströngum mælikvarða verði beitt.   

Eitt af nýmælum tollalaga er sú skylda tollmiðlara að varðveita afrit af tollskjölum sem 

liggja til grundvallar aðflutningsskýrslum. Hér þarf að hafa í huga að almennt hvílir sú skylda 

á bókhaldsskyldum innflytjanda að varðveita öll tollskjöl samkvæmt ákvæðum laga um 

bókhald nr. 145/1994.
11

 Ef innflytjandi hefur hins vegar leyfi til SMT - tollafgreiðslu, þ.e. 

rafrænnar tollafgreiðslu, þá ber honum að varðveita öll tölvutæk gögn í sex ár frá 

tollafgreiðsludegi. Sambærileg skylda er lögð á tollmiðlara skv. 1. málsl. 2. mgr. 29. gr. 

tollalaga en honum ber að varðveita öll tölvutæk gögn með þeim hætti sem mælt er fyrir um í 

1. mgr. sömu greinar auk þess að varðveita afrit skriflegra gagna sem liggja til grundvallar 

                                                 
11

 Í 1. mgr. 20. gr. laga um bókhald nr. 145/1994 er kveðið á um þá skyldu bókhaldsskyldra aðila að varðveita 

gögn í sjö ár frá lokum viðkomandi reikningsárs. 
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rafrænni aðflutningsskýrslu í sex ár frá tollafgreiðsludegi, sbr. 2. málsl. sömu greinar. Af 

þessu er ljóst að tollmiðlari skal varðveita afrit af þeim tollskjölum sem honum ber að fá í 

hendur skv. 28. gr. tollalaga áður en hann hefur rafræn samskipti við tollstjóra.   

Þá er í 3. mgr. 172. gr. tollalaga lögð refsiábyrgð á tollmiðlara ef hann af ásetningi eða 

stórfelldu gáleysi veitir rangar eða villandi upplýsingar við tollskýrslugerð. Ennfremur getur 

tollstjóri afturkallað starfsleyfi tollmiðlara ef hann vanrækir gróflega skyldur sínar samkvæmt 

tollalögum, sbr. 3. mgr. 50. gr. þeirra laga. Hér er ljóst að ríkar skyldur hvíla á tollmiðlurum 

og verður því að telja að miklar kröfur verði gerðar til þeirra við störf sín, þá aðallega við gerð 

tollskýrslna.  

2.3 Gerð aðflutningsskýrslna  

2.3.1 Almennt  

Eins og áður hefur verið tæpt á þá er eitt af hlutverkum tollmiðlara að veita þjónustu í 

tengslum við tollskýrslugerð vegna inn – og útflutnings. Er hér um að ræða umfangsmikið 

verkefni í starfsemi hans og því er vert að skoða betur hvað í þessu felst og hvaða reglur gilda 

um slíka tollskýrslugerð, þá sérstaklega við gerð aðflutningsskýrslna.  

2.3.2 Tollafgreiðsla 

Í 1. mgr. 77. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 kemur fram að skattamálum 

skuli skipað með lögum. Í athugasemdum með frumvarpi við stjórnskipunarlög nr. 97/1995 er 

tekið fram að hugtakið skattur í skilningi ákvæðisins taki einnig til gjalda sem hafa sömu 

einkenni og skattar, þ.m.t. tolla, og er því aðeins heimilt að innheimta tolla að fyrir því liggi 

fullnægjandi lagaheimild.
12

 Í 3. gr. tollalaga er kveðið á um almenna tollskyldu og ber 

hverjum þeim sem flytur til landsins vöru eða verður ábyrgur fyrir greiðslu tolla skv. 

ákvæðum tollalaga að greiða toll af hinni innfluttu vöru nema annað sé tekið fram í tollskrá. 

Umrætt ákvæði hefur að geyma meginreglu um greiðslu tolla af þeim vörum sem teljast vera 

tollskyldar, sbr. 5. gr. tollalaga, en í tollskrá er að finna yfirlit yfir þá tollflokka og þau gjöld 

sem ber að greiða af hverjum vörulið fyrir sig.
13

  

Innflytjanda ber skv. 1. mgr. 20. gr. tollalaga að færa vöru til viðeigandi tollflokks í 

tollskjölum og notast þá við lögfestar túlkunarreglur sem er að finna fremst í tollskránni. 

Tollskráin er ekki einföld yfirlestrar og eru því fyrrnefndar túlkunarreglur til leiðbeiningar, 

sbr. ummæli í dómi héraðsdóms í Hrd. 2. september 2008 (417/2008): 

                                                 
12

 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2111.  
13

 Sjá viðauka I við tollalögin.  
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Við rétta tollflokkun lendir því bifreið sóknaraðila í vörulið 8703 en ekki í 8704 eins og 

sóknaraðili hefur viljað meina. Í þessu sambandi hefur dómari litið til almennra reglna um 

túlkun tollskrárinnar, sem áður er vitnað til, en tollskránni og túlkunarreglum hennar hefur verið 

veitt lagagildi og voru birt sem viðauki I. við tollalögin nr. 55/1987 [eldri tollalög] en úr þeim 

má lesa af orðalagi 4. reglu að þær vörur sem ekki verða flokkaðar samkvæmt skýrum reglum 

undir tiltekinn vörulið skulu taldar til þess sama vöruliðar og þær vörur sem þeim eru líkastar.  

 

Við skýringu tollskrárinnar koma ennfremur til skoðunar önnur sjónarmið eins og til að 

mynda alþjóðlegir staðlar, sbr. ummæli í dómi héraðsdóms í Hrd. 2004, bls. 2423 (386/2003) 

sem er reifaður hér að neðan:  

 
Viðauki I við tollalög nr. 55/1987 [eldri tollalög] hefur að geyma tollskrá en samkvæmt 1. mgr. 

4. gr. laganna [sbr. núg. 1. mgr. 20. gr. tollalaga] hefur hún lagagildi. Í tollskránni eru vörur 

flokkaðar í samræmi við tollnafnaskrá Alþjóðatollsamvinnuráðsins. Tollskráin mælir fyrir um 

hvaða tollar leggist á innfluttar vörur… Með vísan til þess að gildandi tollskrá hér á landi er 

byggð á tollnafnaskrá Alþjóðatollsamvinnuráðsins og teknu tilliti til þess hvernig umræddar 

almennar reglur um túlkun tollskrárinnar eru til komnar þykir mega styðjast við þær við túlkun 

íslensku tollskrárinnar. 

 

Ef vafi leikur á um tollafgreiðslu er heimilt skv. 2. mgr. 20. gr. tollalaga að óska eftir 

bindandi áliti tollstjóra um tollflokkun vöru, sbr. 21. gr. sömu laga. Sú ákvörðun tollstjóra er 

bæði bindandi fyrir álitsbeiðanda sem og tollyfirvöld þar til hún hefur verið afturkölluð eða 

breytt eftir kæru til ríkistollanefndar. Á meðan slíkt álit er í gildi þá er álitsbeiðandi í góðri trú 

um tollflokkun. Hér er um mikilvægt úrræði að ræða, sérstaklega í ljósi þess að innflytjandi 

eða eftir atvikum umboðsmaður hans ber ábyrgð á réttri tollflokkun, en með þessu er útrýmt 

vafa um slíka flokkun.
14

 Á þetta reyndi í Hrd. 2004, bls. 2423 (386/2003) þar sem deilt var 

um hvort endurákvörðun aðflutningsgjalda hafi verið heimil og þá hvort innflytjandi hafi 

verið grandsamur um rétta tollflokkun. Svofelld ummæli voru í héraðsdómi um þörf til að 

leita bindandi álits vegna athugasemda tollstjórans við tollflokkun á vörusendingu 

innflytjanda:  

 
Þrátt fyrir þessa skýru athugasemd hélt stefnandi áfram að tollflokka sambærilegar 

vörusendingar með sama hætti og áður. Aðfinnsla þessi þykir hafa verið þess efnis að tilefni hafi 

verið fyrir stefnanda að óska eftir bindandi áliti um tollflokkun vörunnar samkvæmt 142. gr. 

tollalaga nr. 55/1987 [sbr. núg. 21. gr. tollalaga] ef hann var enn í óvissu um rétta tollflokkun. 

Með vísan til framangreinds verður að fallast á með stefnda að líta beri svo á að stefnandi hafi 

frá þeim degi vitað eða mátt vita um rétta tollmeðferð slíkrar vöru. 

 

Í eldri tollalögum, sem í gildi voru þegar ofangreindur dómur féll, var einungis heimilt að 

óska eftir bindandi áliti um vöru sem var ókomin til landsins. Með núgildandi lögum var hins 
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 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3566-67.  



8 

vegar leitast við að rýmka þessa heimild og nær hún nú til allra vara hvort sem þær hafa verið 

fluttar til landsins eða ekki.
15

  

Þegar bindandi álit tollstjóra hefur verið veitt hefur ríkistollanefnd heimild til að 

endurskoða það samkvæmt 1. mgr. 21. gr. tollalaga, eftir kæru frá álitsbeiðanda, sbr. 

úrskurður ríkistollanefndar 11. maí 2010 (5/2009). Í því máli var kærð niðurstaða tollstjóra 

þar sem Ribena ávaxtaþykkni var flokkað í tollnúmer 2109.9039 en kærandi gerði kröfu um 

að varan skyldi tollflokkuð í tollnúmer 2009.8026. Ríkistollanefnd leit m.a. til skýringarbókar 

Alþjóðatollstofnunarinnar og reglugerðar ráðherranefndar Evrópusambandsins nr. 360/2008 

við mat á því hvernig tollflokka ætti umrædda vöru. Felldi ríkistollanefnd bindandi álit 

tollstjóra úr gildi og féllst á kröfu kæranda um að flokka bæri vöruna í tollnúmer 2009.8026.  

Ekki er afmarkað frekar í tollalögum hver geti leitað eftir bindandi áliti en skv. 2. mgr. 20. 

gr. laganna eru skilyrði þess að vafi leiki á um tollflokkun vöru eða að inn – eða útflytjandi 

leiti eftir staðfestingu á tollflokkun hennar. Af orðalagi ákvæðisins má álykta að það sé ekki 

aðeins sá sem æskir innflutnings á vöru sem geti leitað eftir slíku áliti heldur hver sá sem 

annast tollflokkun á vöru og telur vafa vera uppi í því starfi. Undir ákvæðið mætti því fella 

tollmiðlara sem sem tollflokkar vörur fyrir hönd innflytjanda.  

2.3.3 Ákvörðun aðflutningsgjalda  

Samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. tollalaga eru aðflutningsgjöld heiti yfir tolla og aðra skatta 

og gjöld sem greiða ber við tollmeðferð vöru við innflutning. Skv. 22. gr. tollalaga ber 

innflytjanda að láta tollstjóra í té aðflutningsskýrslu og önnur tollskjöl áður en vara er afhent 

til notkunar innanlands. Aðflutningsskýrslur eru ýmist gerðar skriflega eða rafrænt en til hins 

síðarnefnda þarf sérstakt leyfi, sbr. 24. gr. tollalaga. Í 23. gr. laganna er gert ráð fyrir að 

tollmiðlari geti skilað inn aðflutningsskýrslu rafrænt ef veitt er sérstakt umboð til þess af hálfu 

innflytjanda, sbr. 5. mgr. sömu greinar.  

Aðflutningsskýrsla er grundvöllur álagningar aðflutningagjalda en henni þurfa að fylgja 

ákveðin gögn svo réttilega sé unnt að ákvarða gjöldin. Umrædd gögn eru nánar tilgreind í 28. 

gr. tollalaga en sem dæmi þurfa vörureikningur, farmbréf og önnur staðfestingarskjöl að vera 

meðfylgjandi. Ljóst er að innflytjandi eða eftir atvikum tollmiðlari ber ábyrgð á þeim 

upplýsingum sem veittar eru og liggja til grundvallar álagningu, sbr. 32. og 33. gr. tollalaga. 

Tollstjóri annast þá álagningu auk þess að hafa heimild til endurákvörðunar gjaldanna ef síðar 

kemur í ljós að þau hafi verið ranglega ákvörðuð í upphafi en heimildin fellur niður að sex 
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árum liðnum, sbr. 111. gr. tollalaga. Sem dæmi um endurákvörðun má nefna Hrd. 2004, bls. 

2423 (386/2003) þar sem deilt var um endurákvörðun aðflutningsgjalda af 26 vörusendingum 

á grundvelli þess að varan var ranglega tollflokkuð við innflutning. Héraðsdómur taldi að 

innflytjandi hefði tollflokkað vörurnar ranglega við innflutning þrátt fyrir að vera grandsamur 

um rétta tollmeðferð vörunnar. Af þeim sökum var tollstjóra heimilt að endurákvarða gjöldin, 

sbr. 99. gr. þágildandi tollalaga. Hæstiréttur taldi hins vegar að skýra bæri ákvæði tollalaga 

með þeim hætti að endurákvörðun hafi verið heimil óháð grandsemi innflytjanda þar sem um 

rafræna tollafgreiðslu var að ræða. Tollstjóra var því heimilt að endurákvarða aðflutningsgjöld 

6 ár aftur í tímann vegna þeirra vörusendinga sem innflytjandi fékk tollafgreiddar með 

rafrænum hætti.  

Af ofangreindum dómi er ljóst að vafi var uppi um það hvort góð trú innflytjanda skipti 

máli við mat á heimild tollstjóra til endurákvörðunar aðflutningsgjalda samkvæmt hinum eldri 

tollalögum nr. 55/1987. Í nýju tollalögunum var hins vegar tekið af skarið um það að 

endurákvörðun eigi sér stað óháð huglægri afstöðu þess sem tollflokkar vöruna, sbr. 111. gr. 

og 1. mgr. 112. gr. þeirra laga.
16

  

2.3.4 Hver ber ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda? 

Meginregla tollalaga er að innflytjandi vöru ber ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda, sbr. 1. 

mgr. 127. gr. laganna, en umrædd regla er rökrétt í ljósi 1. mgr. 32. gr. sömu laga þar sem 

kveðið er á um að innflytjandi beri ábyrgð á því að upplýsingar sem gefnar eru í 

aðflutningsskýrslu séu réttar.
17

 Greiðsla aðflutningsgjalda, ásamt dráttarvöxtum og kostnaði, 

er síðan tryggð með lögveði í innfluttri vöru sem er óháð því hvort eigandi hennar sé 

grandlaus um veðréttinn.  

Frá meginreglunni er vikið í 2. mgr. 127. gr. tollalaga þar sem fram kemur að tollmiðlari 

sem annast hefur tollmeðferð vöru fyrir hönd innflytjanda ber óskipta ábyrgð á greiðslu 

aðflutningsgjalda. Tollmiðlari hefur þó heimild til þess að undanþiggja sig slíkri ábyrgð ef 

aðflutningsgjöld eru skuldfærð á innflytjanda og tollmiðlari vissi ekki né mátti vita að 

upplýsingar í aðflutningsskýrslum væru rangar. Þessi regla hefur verið staðfest í 

dómaframkvæmd, sbr. Hrd. 19. mars 2009 (478/2008) þar sem deilt var um greiðslu 

                                                 
16

 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3600. 
17

 Sjá Hrd. 1996, bls. 561 (33/1994) þar sem deilt var um hvaða þyngdarviðmið ætti að notast við vegna 

tollafgreiðslu nokkurra bifreiða. Þyngd var rangleg tilgreind í tollskýrslum og tók Hæstiréttur fram að 

innflytjandi bæri ábyrgð á því að upplýsingar sem veittar væru og veita bæri í aðflutningsskýrslu og öðrum 

skjölum væru réttar, sbr. 16. gr. eldri tollalaga. Innflytjandi var látinn bera ábyrgð á hinni röngu tilgreiningu í 

tollskjölum og tollstjóra því talið heimilt að endurákvarða aðflutningsgjöldin að því er þessar bifreiðar varðaði.   
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aðflutningsgjalda. Jónar Transport hf. annaðist tollafgreiðslu og tollskjalagerð fyrir 

innflytjanda en greidd voru of lág aðflutningsgjöld vegna þess að fjárhæðir voru ranglega 

tilgreindar í dönskum krónum í stað evra. Af því tilefni voru aðflutningsgjöld endurákvörðuð. 

Gjöldin voru skuldfærð á innflytjanda vörunnar en ekkert fékkst upp í kröfurnar. Á grundvelli 

2. mgr. 111. gr. eldri tollalaga, sem er sambærileg núgildandi 2. mgr. 127. gr. tollalaga, var 

fallist á að Jónar Transport hf. bæri ábyrgð á hinum vangreiddu aðflutningsgjöldum, þrátt fyrir 

að gjöldin hafi verið skuldfærð á innflytjanda, þar sem félagið væri fagaðili á sviði 

tollskýrslugerðar og hefði mátt vita að upplýsingar í aðflutningsskýrslunum væru rangar. Af 

þessum dómi má vera ljóst að rík skylda hvílir á tollmiðlara við tollskýrslugerð auk þess sem 

gerðar eru strangar kröfur til þess sem tollmiðlari hefði átt að vita.  

3 Bótaábyrgð tollmiðlara 

3.1 Almennt  

Tollmiðlarar eru þjónustuaðilar sem sinna leyfisskyldri starfsemi sem felst m.a. í gerð 

tollskýrslna. Upp geta komið tilvik þar sem tollmiðlara verða á mistök við gerð þeirra, þ.e. 

tollflokkar vöruna í rangt tollnúmer, en slíkt verður til þess að aðflutningsgjöld verða rangt 

ákvörðuð. Hér þarf að hafa í huga að sambandið milli innflytjanda og tollmiðlara byggist að 

meginstefnu á almennum reglum skaðabóta – og kröfuréttar en tollalögin taka aðallega á því 

hver ber ábyrgð gagnvart tollyfirvöldum. Þar sem endurákvörðun aðflutningsgjalda getur 

orðið til tjóns fyrir innflytjanda þá reynir jafnan á bótaábyrgð tollmiðlara á slíku tjóni og á 

hvaða grunni slík ábyrgð verði byggð. Getur hér til að mynda komið til skoðunar hvort 

sérfræðiábyrgð eigi við.  

3.2 Hvað er sérfræðiábyrgð?  

Sérfræðiábyrgð er hugtak sem beitt hefur verið um skaðabótaábyrgð tiltekinna stétta sjálfstætt 

starfandi sérfræðinga, t.d. lögmanna, lækna og endurskoðenda.
18

 Hefur hugtakið verið 

skilgreint á eftirfarandi hátt:  

 
Skaðabótaábyrgð sjálfstætt starfandi sérfræðinga og annarra fagmanna sem gera má ríkar kröfur 

til, bæði að því er lýtur að meiri þekkingu en almennt gerist og að vandaðri vinnubrögðum. 

Fjallað er um sérfræðiábyrgð sem sérstakt svið innan skaðabótaréttarins vegna þess að þar er 

mat á saknæmi strangara og fyrir kemur að sönnun tjónþola sé beitt þar með hallkvæmari hætti 

fyrir tjónþola en almennt er gert í greininni, t.d, þannig að snúið sé við sönnunarbyrði um 

afleiðingar eftir að sýnt hefur verið fram á saknæma háttsemi.
19

 

                                                 
18

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 502. 
19

 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 378. 
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Umrædd hugtakanotkun hefur þó ekki verið notuð af öllum fræðimönnum þar sem sumir 

fræðimenn hafa notast við hugtakið ráðgjafaábyrgð (rådgivningsansvar) sem nær til ráðgjafar 

sem veitt er á faglegum grunni til handa einum eða fleiri einstaklingi og þá oft fyrir ákveðið 

gjald.
20

 Hugtakið sérfræðiábyrgð hefur þó verið talið hafa víðtækari merkingu og því 

heppilegra þegar fjallað er um ábyrgð sérfróðra aðila.
21

  

Af ofangreindri skilgreiningu má hins vegar sjá að hugtakið sérfræðiábyrgð vísar almennt 

til sjálfstætt starfandi sérfræðinga. Þó getur það einnig átt við um aðra fagmenn en við mat á 

því hverjir teljast falla undir skilgreininguna ber að líta til þeirra efnislegu viðmiða sem 

fræðimenn hafa sett fram í því sambandi, sbr. umfjöllun síðar. Hér getur verið þýðingarmikið 

að greina hvort tjónvaldur teljist sérfræðingur í þessu sambandi eða ekki, í ljósi þess að 

sérfræðingar þurfa almennt að hlíta strangari skaðabótaábyrgð en ella, sökum sérþekkingar 

sinnar og sérstakrar stöðu.
22

  

3.3 Sakarreglan sem grundvöllur sérfræðiábyrgðar  

3.3.1 Almennt um sakarregluna  

Sakarreglan er meginreglan um bótagrundvöll í íslenskum rétti og gildir almennt nema lög 

mæli á annan veg eða sérstakar aðstæður standi til annars.
23

 Inntak hennar hefur verið 

skilgreint á eftirfarandi hátt: 

 
Maður ber skaðabótaábyrgð á tjóni, sem hann veldur með saknæmum og ólögmætum hætti, 

enda sé tjónið sennileg afleiðing af hegðun hans og raski hagsmunum, sem verndaðir eru með 

skaðabótareglum. Það er og skilyrði að sérstakar huglægar afsökunarástæður eigi ekki við um 

tjónvald, svo sem æska og skortur á andlegu heilbrigði.
24

  

 

Öll skilyrði ofangreindrar skilgreiningar þurfa að jafnaði að vera fyrir hendi svo 

einstaklingur eða lögaðili verði dæmdur bótaskyldur á grundvelli sakarreglunnar. Fyrsta 

skilyrði bótaábyrgðar á grundvelli reglunnar er að tjóni sé valdið með saknæmri háttsemi. 

Hugtakið saknæmi er tvíþætt og felur annars vegar í sér ásetning, þ.e. að aðili af beinum vilja 

veldur ákveðnu tjóni, og hins vegar gáleysi, þ.e. þegar hegðun tjónvalds er þess eðlis að af 

henni leiðir óhjákvæmilega til tjóns þrátt fyrir að vilji tjónvalds standi ekki til þess. Hér fer 

fram mat á huglægri afstöðu tjónvalds út frá hlutlægum þáttum en í því skyni er beitt bonus – 

                                                 
20

 Lars Bo Langsted: Rådgivning, bls. 13-14. 
21

 Morten Samuelsson og Kjeld Søgaard: Rådgiveransvaret, bls. 13. 
22

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 502-503. 
23

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 137-138. 
24

 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 58.  
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pater mælikvarða, þ.e. hvað hefði gegn og skynsamur maður talið sér skylt að gera við sömu 

aðstæður.
 25

 Þar sem sá mælikvarði er að einhverju leyti háður huglægu mati þess sem honum 

beitir þá er saknæm háttsemi aðallega metin út frá skráðum hátternisreglum sem gilda á 

viðkomandi sviði.
26

 Hér er áherslan því lögð á að staðreyna hvort sú háttsemi, sem um ræðir, 

sé hlutlægt séð í samræmi við þá háttsemi sem tjónvaldur hefði, skv. skráðum reglum eða 

öðrum viðhlítandi heimildum, átt að viðhafa.  

Á ákveðnum sviðum réttarins virðast hinar skráðu hátternisreglur skipta miklu máli en 

dæmi um slíkt eru reglur sem lúta að aðbúnaði og öryggi á vinnustað, skipulags – og 

byggingarmálum og hinar ýmsu siða – og verklagsreglur tiltekinna starfsstétta. Dæmi um hið 

síðastnefnda er Codex ethicus, siðareglur Lögmannafélags Íslands, þar sem finna má ýmsar 

leiðbeiningar við mat á saknæmri háttsemi lögmanna og hafa sumar þeirra reglna fullt gildi 

þótt þær væru ekki skráðar.
27

 Meðal annars var litið til þeirra í Hrd. 2001, bls. 244 (262/2000) 

þar sem tveir lögmenn tóku að sér að gæta hagsmuna einstaklings, sem hafði lent í vinnuslysi. 

Ekki var höfðað mál á hendur vinnuveitanda hennar né lýst kröfu í bú hans fyrr en að liðnum 

kröfulýsingafresti og vegna þeirrar háttsemi krafðist tjónþoli skaðabóta úr hendi 

lögmannanna. Hæstiréttur taldi að lögmenn bæru ríka ábyrgð gagnvart skjólstæðingum sínum 

og vísaði því til stuðnings til siðareglna lögmanna. Talið var líklegt að tjónþoli hefði fengið 

bætur úr hendi vinnuveitandans ef rétt hefði verið staðið að málum og báru stefndu hallann af 

sönnunarskorti um annað. Af dómnum má sjá að við mat á saknæmi var litið til þeirra 

hlutlægu viðmiða sem lágu fyrir, þ.e. siðareglna lögmanna, og var þeim beitt við mat á því 

hvernig viðkomandi lögmenn hefðu átt að hegða sér en frávik frá reglunum taldist saknæm 

háttsemi af þeirra hálfu.  

Með hliðsjón af fyrrgreindu skilyrði reglunnar um saknæmi er ljóst að við mat á 

bótaábyrgð tollmiðlara ber að skoða þau hlutlægu viðmið sem gilda á því sviði. Hér kemur til 

skoðunar sú ríka athafnaskylda sem á honum hvílir til að kanna hvort gögn sem liggja til 

grundvallar aðflutningsskýrslum séu fullnægjandi. Hvers konar frávik frá þeirri skyldu telst 

því vera saknæm háttsemi af hans hálfu, sbr. Hrd. 19. mars 2009 (478/2008) þar sem sú 

háttsemi tollmiðlara að tilgreina ekki rétta mynt í aðflutningsskýrslu var talin fela í sér gáleysi 

af hans hálfu. Bar hann því ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda sem áður höfðu verið 

skuldfærð á innflytjanda.  

                                                 
25

 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 58-59 og Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 141.  
26

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 158-159. 
27

 Gestur Jónsson: „Skaðabótaábyrgð lögmanna“, bls. 156. 
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Auk þess að gera þá kröfu að tjóni sé valdið með saknæmri háttsemi þá er einnig gert að 

skilyrði, skv. sakarreglunni, að tjóni sé valdið með ólögmætum hætti. Í þessu felst að ,,þótt 

tjóni sé valdið á hagsmunum, sem njóta verndar skaðabótareglna með skaðabótaskyldum 

hætti, er það ekki ólögmætt, ef háttsemin réttlætist af einhverjum hlutlægum 

ábyrgðarleysisástæðum…“
28

 Tjóni getur því verið valdið með saknæmum hætti en sökum 

ástæðna sem réttlæta tjónsverkið þá telst háttsemin ekki ólögmæt. Sem dæmi um slíkar 

ábyrgðarleysisástæður má nefna neyðarvörn, neyðarrétt, óbeðinn erindisrekstur, samþykki og 

áhættutöku.
29

 Almennt reynir ekki á þessar ábyrgðarleysisástæður nema tilefni sé til slíks en 

við mat á bótaábyrgð tollmiðlara er óljóst að hvaða leyti þær gætu komið til skoðunar.  

Þá er ennfremur gerð sú krafa að svo til bótaábyrgðar geti komið þá verði að vera 

orsakatengsl milli bótaskyldrar háttsemi og tjóns.
30

 Hér ber tjónþoli sönnunarbyrðina fyrir því 

að ákveðin háttsemi hafi orsakað tjón hans en við tilteknar aðstæður hefur þó verið vikið frá 

þessum kröfum um ótvíræða sönnun, þ.e. hvað varðar bótabyrgð sjálfstætt starfandi 

sérfræðinga.
31

  

Að lokum getur skilyrðið um sennilega afleiðingu komið til skoðunar en slíkt á yfirleitt 

aðeins við ef afleiðing háttseminnar telst vera of fjarlæg eða óvenjuleg.
32

 Samkvæmt 

sakarreglunni þá takmarkast bótaábyrgð við sennilega afleiðingu saknæmrar og ólögmætrar 

háttsemi og leiðir skilyrðið til þess að bótaábyrgð verði ekki of víðtæk.
33

 Skaðabótaábyrgð 

tjónvalds tekur því aðeins til fyrirsjáanlegra afleiðinga, þ.e. þeirra afleiðinga sem hinn 

bótaskyldi sá eða mátti með réttu sjá fyrir þegar hann viðhafði hina bótaskyldu háttsemi.
34

 

3.3.2 Strangari beiting sakarreglunnar  

Sakarreglunni getur verið beitt með misströngum mælikvarða, allt eftir því hvaða aðstæður 

eru fyrir hendi hverju sinni. Viðar Már Matthíasson telur að beiting sakarreglunnar á sviði 

sérfræðiábyrgðar feli að meginstefnu í sér þrennt. Í fyrsta lagi sé strangari mælikvarði lagður 

til grundvallar hlutlægum þætti sakarreglunnar þar sem ríkari kröfur eru gerðar til 

aðgæsluskyldu tjónvalds og því er minna rými til frávika af hálfu sérfræðinga, til að mynda 

frá settum hátternisreglum. Í öðru lagi þá séu gerðar ríkari kröfur til hins huglæga þáttar, þ.e. 

                                                 
28

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 115.  
29

 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 79.  
30

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 347.  
31

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 353 og bls. 355. Sjá Hrd. 2001, bls. 244 (262/2000), sem er 

reifaður að ofan en þar taldi Hæstiréttur að tveir lögmenn þyrftu að bera hallann af sönnunarskorti um að tjón 

hefði leitt af háttsemi þeirra.  
32

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 364.  
33

 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 90.  
34

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 366.  
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þess sem sérfræðingur hefði mátt sjá fyrir sem afleiðingu tiltekinnar háttsemi. Að lokum þá sé 

beiting sönnunarreglna annars eðlis þar sem sönnun sé hliðrað til hagsbóta fyrir tjónþola.
35

 

Dæmi um slíkt er frávik frá þeirri meginreglu að tjónþoli þurfi að sanna orsakatengsl milli 

saknæmrar háttsemi og tjóns, en farið verður í það betur hér að neðan.
36

  

Eins og áður hefur verið tæpt á þá hefur ábyrgð sérfræðinga verið talin grundvallast á 

strangri beitingu sakarreglunnar og lýsir Viðar Már því ágætlega.
37

 Beitt er strangari 

mælikvarða en almennt tíðkast og þá jafnan miðað við þá háttsemi sem hæfasti maðurinn 

innan viðkomandi athafnasviðs myndi viðhafa.
38

 Hér hafa dómstólar litið til siða – og 

verklagsreglna þeirra stétta sem um ræðir, t.d. siðareglna lögmanna, sbr. ofangreind 

umfjöllun.
39

 Í þeim tilvikum þegar slíkum reglum er ekki til að dreifa, eins og í tilviki 

tollmiðlara, þá ber dómstólum almennt að meta hvað þeir telji vera góða siði í umræddu 

tilviki og meta saknæmi verknaðar útfrá þeim mælikvarða.
40

 Ennfremur líta dómstólar til 

almennra leiðbeiningarreglna á umræddu sviði sem kveða á um ríkari kröfur til viðkomandi 

aðila um að viðhafa vönduð vinnubrögð.
41

 Dæmi um slíka reglu er að finna í 1. mgr. 49. gr. 

tollalaga sem kveður á um að ,,starfsmenn tollmiðlara skulu rækja störf sín af kostgæfni og 

samviskusemi í hvívetna og halda lög og reglur sem lúta að starfi þeirra.“ Sambærilega reglu 

er að finna í 1. mgr. 8. gr. laga um endurskoðendur nr. 79/2008 (hér eftir nefnd esl.). 

3.2 Hverjir teljast vera sérfræðingar? 

3.2.1 Almennt  

Ljóst er af ofangreindri umfjöllun að það getur skipt sköpum við mat á bótaábyrgð hvort 

tjónvaldur teljist vera sérfræðingur eður ei, þar sem sérfræðingar þurfa að sæta bótaábyrgð á 

grundvelli strangrar beitingar sakarreglunnar. Er því mikilvægt að gera sér grein fyrir því 

hverjir teljist falla undir hina svokölluðu sérfræðiábyrgð og þá hvort ætla megi að tollmiðlarar 

falli undir þá hugtaksskilgreiningu. 

 

                                                 
35

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 504. 
36

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 515. 
37

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 504.  
38

 Vibe Ulfbeck: Erstatningslige grænseområder, bls. 10-11. 
39

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 181. Sjá Hrd. 2001, bls. 244 (386/2003) þar sem litið var m.a. til 

siðareglna lögmanna við mat á því hvort tveir lögmenn hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.  
40

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 184. 
41

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 505. 
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3.2.2 Fræðileg menntun og/eða starfsþjálfun  

Við mat á því hvort sérfræðiábyrgð á við þarf í fyrsta lagi að horfa til þess hvort sá sem veitir 

viðkomandi þjónustu hafi sértæka þekkingu sem gerir hann bæran til að veita sérfræðilega 

ráðgjöf eða sinna sérhæfðum verkefnum. Í því sambandi er gerð sú krafa að viðkomandi hafi 

hlotið fræðilega menntun og/eða starfsþjálfun á því sviði sem um ræðir og að sú menntun 

nýtist honum til að vinna þau verkefni sem honum eru falin.
42

 Hér þarf því almennt að vera 

ljóst hvort verið sé að veita sérfræðiþjónustu, en ekki bara almenna þjónustu, og sá sem veitir 

þjónustuna sé sérfræðingur á umræddu sviði.  

Þeir sem almennt teljast fullnægja þessu skilyrði eru sjálfstætt starfandi háskólamenn sem 

taka að sér ýmsar tegundir sérfræðiþjónustu gegn gjaldi, eins og t.d. lögmenn og 

endurskoðendur.
43

 Sérfræðiþekking þeirra grundvallast að miklu leyti á menntun þeirra en 

sem dæmi um menntun lögmanna skal vikið að 6. gr. laga um lögmenn nr. 77/1998 (hér eftir 

nefnd lml.) þar sem kveðið er á um að sá einn hefur réttindi til þess að vera 

héraðsdómslögmaður hafi hann m.a. lokið fullnaðarnámi í lögfræði með embættis – eða 

meistaraprófi við lagadeild viðurkennds háskóla. Svipað á við um endurskoðendur sem þurfa 

skv. 2. gr. esl. að hafa m.a. lokið meistaranámi í endurskoðun og reikningi. Í báðum tilvikum 

er um mikla menntun að ræða, þ.e. gerð er krafa um a.m.k. 5 ára háskólanám en í framkvæmd 

hefur því ekki verið slegið föstu að aðilar þurfi svo mikla menntun svo unnt sé að fella þá 

undir hugtakið sérfræðing. Jafnframt er gert ráð fyrir því að sérfræðiþjónusta geti verið innt af 

hendi af aðila sem hefur hlotið tiltekna starfsþjálfun.
44

 Má þannig ætla að aðili sem hefur 

víðtæka starfsreynslu að baki á viðkomandi sviði geti einnig talist vera sérfræðingur í þeim 

skilningi sem hér ræðir. 

Hvað varðar menntun tollmiðlara þá er, eins og áður hefur verið tæpt á, eitt af skilyrðum 

fyrir veitingu starfsleyfis að starfsmenn hans hafi sótt sérstakt námskeið á vegum Tollskóla 

ríkisins, sbr. 4. tölul. 2. mgr. 48. gr. tollalaga. Í greininni er talið upp í dæmaskyni að hverju 

námskeiðið lýtur, t.d. tollflokkun, tollskýrslugerð og meðferð ótollafgreiddra vara. Í 

athugasemdum við ákvæðið með frumvarpi til tollalaga er kveðið á um að starfsmenn 

tollmiðlara eigi að hafa haldgóða þekkingu á tollalögum og viðeigandi stjórnvaldsfyrirmælum 

á sviði tollamála.
45

 Ekki kemur frekar fram í ákvæðum tollalaga hversu umfangsmikil sú 

                                                 
42

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 503. 
43

 Gestur Jónsson: „Skaðabótaábyrgð lögmanna“, bls. 153. Þar tekur Gestur fram að sameiginlegt einkenni 

háskólamenntaðra manna er að þeir vinni störf sem til þarf sérfræðilega þekkingu og telst sú þekking vera 

grundvöllur sjálfstæðrar atvinnustarfsemi þeirra.  
44

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 503. 
45

 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3576. 
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menntun skuli vera en Tollskóli ríkisins hefur annast þessi námskeið og útfært þau nánar og 

eru þau 100 klst. að lengd.
46

 Menntun starfsmanna tollmiðlara er því ekki mikil samanborið 

við fyrrgreindar starfsstéttir en þó má telja að þeir aðilar sem sjái um tollskýrslugerð hjá 

tollmiðlurum hafi hvað besta þekkingu á þessu sviði, sem helgist bæði af starfsreynslu og 

áðurnefndri menntun.  

3.2.3 Bjóða fram vinnu gegn þóknun  

Sérfræðingar vinna almennt tiltekin verk gegn þóknun, sem má ætla að að sé rífleg, og er 

jafnan gerður greinarmunur á þeirri þjónustu og kunningjagreiða, en mismunandi kröfur gilda 

í hvoru tilviki fyrir sig.
47

 Þegar hinsvegar greitt er minna fyrir þjónustu en almennt tíðkast þá 

er í kröfurétti gengið út frá því að viðskiptavinur geti almennt búist við að verri gæði fáist en 

ef greitt væri fullt verð. Umrætt sjónarmið á þó almennt ekki við um sérfræðiábyrgð aðila.
48

 Í 

þeim tilvikum þegar þóknun sérfræðings er lægri en almennt tíðkast, eða engin, þá gilda 

reglur sérfræðiábyrgðar fullum fetum.
49

 Á þetta reyndi í Hrd. 1995, bls. 1692 (90/1993) þar 

sem lögmaður annaðist skjalagerð vegna framsals aflaheimildar. Hegðun hans var ekki talin 

vera í samræmi við þær kröfur sem almennt má gera til lögmanna við þessar aðstæður og var 

hann því dæmdur bótaábyrgur þrátt fyrir að um tiltölulega lága þóknun var að ræða. 

Í athugasemdum með frumvarpi til tollalaga var sérstaklega tæpt á því að tollmiðlarar 

veita sérhæfða þjónustu gegn gjaldi.
50

 Löggjafinn hefur þannig tekið afstöðu til þess að þeir 

aðilar sem sinna m.a. tollskýrslugerð í atvinnuskyni og gefa sig jafnvel út fyrir að vera 

sérfræðingar á því sviði, séu í slíkri stöðu að ástæða þótti að gera umrædda starfsemi 

leyfisskylda. Með hliðsjón af því hefur löggjafinn að þessu leyti talið sérfræðinga á sviði 

tollamála eina bæra til að annast slíka þjónustu.
51

  

3.2.4 Starfsábyrgðartrygging 

Eitt af einkennum sérfræðinga er að þeim ýmist ber að hafa starfsábyrgðartryggingu, sbr. til 

að mynda 1. mgr. 6. gr. esl. eða slíkt er algengt innan starfsstéttarinnar þótt þeim sé það ekki 

skylt.
52

 Þar sem ströng sakarábyrgð hvílir á sérfræðingum þá aukast líkurnar á því að þeir beri 

                                                 
46

 Vefsíða Tollstjóraembættisins, http://www.tollur.is. 
47

 Lars Bo Langsted: Rådgivning, bls. 13. 
48

 Lars Bo Langsted: Rådgivning, bls. 162-164.  
49

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 510. 
50

 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3576. 
51

 Sjá 3. mgr. 48. gr. tollalaga: „Tollstjóri skal halda skrá yfir tollmiðlara. Öðrum fyrirtækjum en þeim sem tekin 

hafa verið á skrá er óheimilt að starfrækja tollmiðlun, kalla sig tollmiðlara eða með öðrum hætti gefa til kynna að 

þau hafi hlotið viðurkenningu ráðherra samkvæmt þessari grein.“ [leturbr.höfundar]  
52

 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 36-38.  

http://www.tollur.is/
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ábyrgð á því tjóni sem verður í tengslum við starfsemi þeirra og því telst 

starfsábyrgðartrygging almennt vera fýsilegur kostur.
53

 Umræddar tryggingar hafa í raun þá 

þýðingu að skaðabótaréttur tjónþola breytist almennt ekki en þær geta þó hugsanlega haft 

áhrif við mat á því hvort lækka eigi bótafjárhæðir, sbr. 24. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993.
54

  

Í tollalögum er ekki að finna ákvæði sem skyldar tollmiðlara að taka ábyrgðartryggingu 

almennt vegna starfa sinna, sbr. þó sú trygging sem þeim ber að hafa í tengslum við 

hraðsendingar, sbr. 3. mgr. 36. gr. umræddra laga. Slík trygging tekur skv. ákvæðinu mið af 

þeim aðflutningsgjöldum sem sem ætla má að tollmiðlari verði ábyrgur fyrir vegna slíkrar 

hraðsendingarþjónustu. Ákvæðið helgast af því að vörur í hraðsendingu eru afhentar til 

notkunar áður en greiðsla aðflutningsgjalda á sér stað og því ríkari ástæða til að setja 

tryggingu gegn greiðslu þeirra. Er því ekki um sambærilegt ákvæði að ræða og finna má í esl.  

3.2.5 Aðild að viðurkenndum fagsamtökum og setning faglegra siðareglna  

Ekki eru allir fræðimenn á eitt sáttir um það hvað einkenni sérfræðinga og til hvaða atriða beri 

að líta. Sumir hafa þó haldið því fram að þeir einkennist m.a. af því að þeir búi við einhvers 

konar siðareglur, sem ganga almennt lengra en siðferðileg viðhorf, auk þess sem þeir séu  

aðilar að viðurkenndum fagsamtökum.
55

 Ekki hefur verið mikið fjallað um þessi einkenni en 

ljóst er að sumar stéttir sérfræðinga hafa þau þó. Í þessu sambandi skal vísað til áðurnefndra 

siðareglna lögmanna sem fjalla um góða lögmannshætti og settar eru af Lögmannafélagi 

Íslands, sbr. 2. mgr. 5. gr. lml.
56

  

Þá hafa hinar ýmsu starfsstéttir að sama skapi sett á fót fagsamtök, ýmist á lögbundnum 

grundvelli, sbr. t.d. Félag löggiltra endurskoðenda á grundvelli 1. mgr. 12. gr. esl., og einnig 

án þess að fyrirmæli séu um það í lögum, sbr. til að mynda Arkitektafélag Íslands. Hlutverk 

slíkra félaga eru t.d. að stuðla að framþróun viðkomandi greinar,
57

 koma fram fyrir hönd 

félagsmanna gagnvart dómstólum og stjórnvöldum
58

 og efla samvinnu félagsmanna og standa 

vörð um hagsmuni þeirra.
59

 

                                                 
53

 Eva Dís Pálmadóttir: „Skaðabótaábyrgð fjármálafyrirtækja á ráðgjöf: lágmarkskröfur til fjármálaráðgjafar.“, 

bls. 236-237.   
54

 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 35.  
55

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 503. 
56

 Vefsíða Lögmannafélags Íslands, http://www.lmfi.is/logmenn-og-thjonusta. Einnig má nefna siðareglur 

endurskoðenda sem endurskoðendum ber að hlíta skv. 2. mgr. 8. gr. laga esl. og eru settar af Félagi löggiltra 

endurskoðenda, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 13. gr. sömu laga.  
57

 Sjá 2. mgr. 12. gr. esl.  
58

 Sjá 1. mgr. 5. gr. lml.   
59

 Sjá 2. gr. laga Arkitektafélags Íslands, http://www.ai.is/?page_id=146. 

http://www.lmfi.is/logmenn-og-thjonusta
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Tollmiðlarar eru starfsstétt sem hvorki hefur yfir slíkum siðareglum að ráða né hafa verið 

stofnuð um þá fagsamtök. Má ætla að það helgist af því að starfsheitið tollmiðlari er einungis 

hluti af stærra starfsheiti, þ.e. flutningsmiðlara, auk þess sem um nýtt starfsheiti er að ræða í 

íslenskum rétti sem er að mestu séríslenskt. 

3.2.6 Opinber veiting starfsréttinda  

Að lokum hefur það verið talið eitt af einkennum sérfræðinga að þeir starfi almennt á 

grundvelli opinberra starfsréttinda.
60

 Með því móti er reynt að takmarka þann fjölda 

einstaklinga sem starfa í viðkomandi stéttum jafnframt sem gerðar eru ríkari kröfur til hæfni 

þeirra sem svara til starfsskyldna þeirra. Má í þessu tilviki nefna löggildingu fasteignasala, 

sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 99/2004 um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa, þar sem kveðið er á 

um að þeim einum er heimilt að hafa milligöngu um kaup, sölu eða skipti á fasteignum eða 

skráningarskyldum skipum fyrir aðra sem hefur til þess löggildingu frá sýslumanni. Frekari 

skilyrði löggildingar er síðan að finna í 2. gr. laganna en bótaábyrgð fasteignasala byggist á 

reglum sérfræðiábyrgðar og eru því ríkar kröfur gerðar til þeirra í störfum sínum.
61

  

Með núgildandi tollalögum var tekin sú ákvörðun að gera tollmiðlun að leyfisskyldri 

starfsemi, sbr. 48. gr. þeirra laga. Samkvæmt athugasemdum með frumvarpi til tollalaga var 

talið rétt að binda starfsleyfi tollmiðlara tilteknum skilyrðum sökum þess hve ríka ábyrgð þeir 

bera skv. lögunum. Kemur eftirfarandi fram í athugasemdum við 47. gr. frumvarps til 

laganna: 

 
Í öllum þessum tilvikum veitir tollmiðlarinn sérhæfða þjónustu gegn gjaldi og þess vegna er 

talið nauðsynlegt að gera starfsleyfi fjármálaráðherra að skilyrði fyrir því að viðkomandi sé 

heimilt að veita þá þjónustu sem ákvæðið tekur til, hvort sem hún er fólgin í einfaldri ráðgjöf 

eða umfangsmeira fyrirsvari.
62

  

 

Hér er tekið af skarið um að tollmiðlarar eru sérhæfð stétt sem ríkar kröfur eru gerðar til 

og af þeim sökum er starfsleyfisveiting mikilvæg.  

3.2.7 Eru tollmiðlarar sérfræðingar?  

Þegar meta á hvort tollmiðlarar eru sérfræðingar ber að líta á starfsemina í heild sinni og af 

ofangreindri umfjöllun má sjá að þeir falla ekki undir öll þau skilyrði sem fræðimenn hafa sett 

fram um sérfræðinga. Til að mynda er menntun þeirra mun minni en menntun annarra 
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 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 503. 
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 Eiríkur Jónsson: „Skaðabótaábyrgð fasteignasala“, bls. 362.  
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 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3576. 
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sérfræðinga á borð við lögmenn og endurskoðendur.
63

 Þá hafa þeir hvorki yfir að ráða 

siðareglum né fagsamtökum, sem virðist vera ráðandi einkenni flestra sérfræðinga auk þess 

sem þeim ber ekki skylda að hafa ábyrgðartryggingu almennt vegna starfa sinna. Hins vegar 

vinna þeir sérhæfða þjónustu gegn gjaldi og starfa á grundvelli opinbers starfsleyfis.  

Ljóst er að tollmiðlara skortir mörg mikilvæg einkenni sérfræðinga en þrátt fyrir það þá 

hefur löggjafinn tekið þá afstöðu að tollmiðlarar teljist veita sérhæfða þjónustu sem 

sérfræðingar. Starfsleyfisveitingin er svo til að auka frekari vernd viðskiptavina tollmiðlara. 

Þá þarf einnig að taka mið af því starfssviði sem tollmiðlarar starfa á en þar hafa fáir aðilar 

mikla sérþekkingu auk þess sem rík ábyrgð hvílir á þeim skv. lögum. Í því ljósi teljast 

tollmiðlara á sviði tollamála vera sérfræðingar og skiptir þá máli að þeir hafa hvað mesta 

menntun á þessu sviði, fyrir utan tollverði, auk þess sem starfsreynsla þeirra er almennt mikil.  

3.3 Bótaábyrgð tollmiðlara vegna endurákvörðunar aðflutningsgjalda 

3.3.1 Gerð aðflutningsskýrslna 

Eitt af þeim verkefnum sem tollmiðlurum er falið er gerð aðflutningsskýrslna sem er 

grundvöllur ákvörðunar aðflutningsgjalda, sbr. ofangreind umfjöllun. Við gerð slíkra skýrslna 

þurfa að liggja fyrir tiltekin skjöl, sbr. 28. gr. tollalaga, sem almennt eru lögð fram af 

umbjóðanda tollmiðlara. Samkvæmt 2. mgr. 33. gr. ber tollmiðlara ávallt að leggja sjálfstætt 

mat á það hvort gögnin fullnægi ákvæðum laga og er lögð sú jákvæða skylda á tollmiðlara að 

senda aðeins inn aðflutningsskýrsluna þegar fylgiskjölin fullnægja skilyrðum laga með 

ótvíræðum hætti. Ef aðflutningsgjöldin hafa hins vegar verið ranglega ákvörðuð við 

innflutning þá ber tollstjóra að endurákvarða þau en vegna rafrænnar tollafgreiðslu má 

tollstjóri endurskoða sendingar allt að sex ár aftur í tímann, sbr. 1. mgr. 111. gr. tollalaga. 

Þegar endurákvörðun á sér stað til hækkunar er almennt lögð sú skylda á innflytjanda að 

greiða, oft háar upphæðir, til tollstjóra, hugsanlega nokkrum árum eftir að vörur voru fluttar 

inn. Því er ljóst að athafnir tollmiðlara við gerð aðflutningsskýrslna geta skipt umbjóðanda 

hans miklu máli. Við mat á því hvort tollmiðlari beri ábyrgð gagnvart innflytjanda vegna 

rangrar tollflokkunar ber að skoða hvaða kröfur er unnt að gera til þjónustu hans.  
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 Sjá þó reglugerð nr. 837/2007 um námskeið og prófraun til að öðlast löggildingu til sölu fasteigna, fyrirtækja 

og skipa en skv. 1. mgr. 5. gr. ber námskeið fasteignasala að standa að hámarki í 16 mánuði. Fasteignasalar eru 

því með mun minni menntun en lögmenn og endurskoðendur. 
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3.3.2 Kröfur til vandaðra vinnubragða og aðgæslu  

Þegar sérfræðiþjónusta er veitt þá eru almennt gerðar ríkar kröfur til faglegra vinnubragða 

þess sem selur viðkomandi þjónustu. Ekki verða þó gerðar meiri kröfur en að viðkomandi 

sérfræðingur vandi vel verk sitt og vinni það á fagmannlegan hátt og í samræmi við góðar 

venjur.
64

 Í dómaframkvæmd hafa verðið gerðar ríkar kröfur til sérfræðinga að þessu leyti, sbr. 

Hrd. 2005, bls. 3665 (105/2005) þar sem deilt var um það hvort fasteignasalar bæru ábyrgð á 

því tjóni sem hlaust af vanrækslu þeirra á starfsskyldum sínum í tengslum við sölu á fasteign. 

Létu þeir fyrir farast að skoða eignina og gera söluyfirlit og báru fasteignasalarnir ábyrgð á 

því tjóni sem hlaust af háttsemi þeirra. Í héraðsdómi komu fram svofelld ummæli: 

 
Fram er komið í málinu og raunar óumdeilt að stefndu létu undir höfuð leggjast að skoða 

umrædda eign og semja söluyfirlit eins og þeim var lögskylt… Sinntu stefndu að þessu leyti því 

ekki mikilvægum starfsskyldum sínum sem á þeim hvíldu að lögum en stefndu eru 

fasteignasalar og reka jafnframt lögmannsstofu. Mátti stefnandi því ætla að hagsmunum hans 

væri borgið hjá stefndu.  

 

Má vera ljóst af ofangreindum ummælum að ríkar kröfur eru gerðar til sérfræðinga að þeir 

viðhafi góð vinnubrögð sérstaklega með tilliti til þeirra væntinga sem til þeirra eru gerðar. Við 

mat á því hvort sérfræðingur hafi sinnt skyldum sínum að þessu leyti er litið til þeirra reglna 

sem gilda um viðkomandi verk.  

Tollalögin leggja á tollmiðlara ríkar skyldur þegar þeir vinna við gerð aðflutningsskýrslna. 

Í 3. mgr. 33. gr. umræddra laga er kveðið á um ríka athafnaskyldu tollmiðlara að afhenda 

aðeins aðflutningsskýrslu til tollstjóra þegar fylgiskjöl til grundvallar uppfylla skilyrði laga 

með ótvíræðum hætti. Við mat á því hvað tollmiðlari „mátti vita“ samkvæmt 1. mgr. sömu 

greinar er ljóst að tollmiðlari ber ábyrgð vegna einfalds gáleysis á röngum og ófullnægjandi 

upplýsingum skýrslunnar.
65

 Í 1. mgr. 49. gr. tollalaga er að finna almenna reglu sem leggur þá 

skyldu á tollmiðlara að „rækja störf sín af kostgæfni og samviskusemi í hvívetna.“ Leggja 

svofelld ákvæði frekari skyldu á hlutaðeigandi til að leggja sig fram í störfum sínum og að 

sama skapi verði gerðar ríkari kröfur til viðkomandi við mat á gáleysi.
66

 Umrætt ákvæði 
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 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 506-507. Sjá einnig í þessu sambandi Hrd. 2002, bls. 3861 

(223/2002) þar sem fasteignasala og starfsmaður hennar, ásamt seljanda fasteignar, voru taldir ábyrgir fyrir tjóni 

kaupenda vegna gólfhalla. Var m.a. byggt á því að fyrir fórst að upplýsa kaupendur um gallann en með því var 

vanrækt sú upplýsingaskylda sem kveðið er á um í 10. gr. laga nr. 54/1997 um fasteigna -, fyrirtækja – og 

skipasölu. 
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 Sjá ummæli héraðsdóms, sem staðfestur var með vísan til forsendna, í Hrd. 19. mars 2009 (478/2008): 

,,Verður því ekki séð að skýra beri orðin „að vita“ eða „mega vita“ þannig að stefnandi hefði þurft að hafa gefið 

rangar upplýsingar af ásetningi, stórkostlegu gáleysi eða ítrekað.“ 
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 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 181. Sjá einnig Hrd. 1996, bls. 1279 (405/1994) þar sem talið 

var að fasteignasalar hefðu ekki virt þær skyldur sem á þeim hvíldu samkvæmt þágildandi lögum um fasteigna – 

og skipasölu nr. 34/1986 og vísaði þá meðal annars í almenna vandvirknisreglu 8. gr. laganna.  
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skerpir því enn frekar á aðgæsluskyldu tollmiðlara í störfum sínum og gefur einnig 

vísbendingu um að störf tollmiðlara séu í raun byggð á ströngum mælikvarða eins og gildir 

um sérfræðinga. Af ofangreindum ákvæðum er því ljóst að löggjafinn leggur mikla áherslu á 

að tollmiðlari vandi vel verka við gerð aðflutningsskýrslna og ber því að líta til þess við mat á 

því hvort hann beri bótaábyrgð gagnvart viðskiptavini þegar mistök verða í því starfi. 

3.3.3 Breytilegar kröfur til hins huglæga þáttar  

Þegar sérfræðingar veita þjónustu er gerð sú krafa að þeir geri sér almennt betur grein fyrir 

því tjóni sem gæti hlotist af verkum þeirra en hinn almenni borgari.
67

 Sú huglæga afstaða 

sérfræðingsins er því metin á grundvelli strangs mælikvarða, sbr. Hrd. 1993, bls. 3179 

(260/1995) þar sem fasteignasali var talinn ábyrgur fyrir því tjóni sem umbjóðendur hans urðu 

fyrir vegna veðsettrar fasteignar. Var talið að fasteignasalinn hefði mátt sjá fyrir að erfitt gæti 

reynst að efna umræddan kaupsamning og vísað var til þess að hann sem fagmaður hefði átt 

að sjá að mikil áhætta væri fólgin í þessum viðskiptum og hafi honum borið að gera 

kaupendum grein fyrir því.
68

 

Þegar metið er hvaða kröfur eigi að gera til huglægrar afstöðu tollmiðlara þegar þeir vinna 

við tollskýrslugerð þá ber að líta til þeirra lagareglna sem að ofan greinir, sem og þess að þeir 

starfa í skjóli opinbers starfsleyfis gegn þóknun. Standa því rök til þess að gera strangar kröfur 

við gerð tollskýrslna. Á þetta álitaefni reyndi að einhverju leyti í Hrd. 19. mars 2009 

(478/2008) þar sem tollmiðlari var talinn bera ábyrgð á þeim mistökum að tilgreina verð í 

dönskum krónum í stað evra. Leit dómurinn sérstaklega til þess að um væri að ræða fagaðila á 

sviði tollskýrslugerðar og hefði honum mátt vera ljóst að upplýsingarnar sem komu fram í 

aðflutningsskýrslunni væru rangar. Þannig er sérstaklega vísað til þess hvað tollmiðlaranum 

mátti vera ljóst við gerð skýrslunnar og það að um fagaðila hefði verið að ræða sem leiddi til 

þess að vanda ætti frekar til verka að þessu leyti. Er þetta í samræmi við þær skyldur sem 

hvíla á tollmiðlurum skv. tollalögum við tollskýrslugerð, sbr. áðurnefnd umfjöllun.  

Þar sem ætla má, á grundvelli stöðu tollmiðlara sem sérfræðinga, að mat á huglægri 

afstöðu þeirra og þess sem þeir hefðu mátt sjá fyrir er strangara en almennt gerist þá er ástæða 

til að skoða hvort unnt sé að leggja á þá almenna skyldu til að óska eftir bindandi áliti um 

tollflokkun vöru. Tollflokkun, sem er grundvöllur þess að unnt sé að útbúa aðflutningsskýrslu, 

er almennt ekki auðveld en til aðstoðar má notast við úrræði tollalaga um ósk eftir bindandi 
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 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 508. 
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 Taldi Eiríkur Jónsson í grein sinni „Skaðabótaábyrgð fasteignasala“, bls. 364 að í dómnum kæmi fram sá 

munur sem gera má til huglægrar afstöðu fasteignasalans og viðskiptamannsins.  
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áliti, eins og áður hefur verið tæpt á. Túlka má 2. mgr. 20. gr. tollalaga með þeim hætti að 

bæði innflytjandi og annar sá sem ber ábyrgð á tollflokkun geti óskað eftir þessu áliti. Ef vafi 

leikur á um tollflokkun ætti tollmiðlari því kost á að leita eftir bindandi áliti tollstjóra. Hvort 

unnt sé að fullyrða að slíkt sé honum skylt eða ei, þá má ljóst vera að öflun slíks álits sé í 

samræmi við vönduð vinnubrögð og þær ríku skyldur sem hvíla á tollmiðlara við gerð 

tollskýrslna. Ef hann vanrækir þá skyldu, þrátt fyrir að fullt tilefni sé til öflunar slíks álits, þá 

eru líkur til þess að slíkt athafnaleysi hefði áhrif við mat á saknæmi hans.  

3.3.4 Sönnunarbyrði um orsakatengsl og saknæma háttsemi  

Meginreglan í íslenskum skaðabótarétti er að tjónþoli þarf að sanna að hann hafi orðið fyrir 

tjóni sem er afleiðing skaðabótaskyldrar háttsemi.
69

 Hins vegar er það þekkt að 

sönnunarreglum sé beitt með afbrigðilegum hætti á sviði sérfræðiábyrgðar þar sem meiri 

áhersla er lögð á að tjónvaldur, þ.e. sérfræðingurinn, sem gert hefur mistök og líkur eru til 

þess að tjón tjónþola sé að rekja til þess afsanni að háttsemin olli tjóni.
70

 Getur sú sönnun 

verið sérfræðingi þungbær en þó geta aðstæður verið með þeim hætti að það stendur honum 

nær að sýna fram á það hvort orsakatengsl hafi verið á milli saknæmrar háttsemi hans og þess 

tjóns sem varð, sbr. Hrd. 20. október 2011 (721/2010). Þar var lögmaður talinn hafa sýnt fram 

á að hlutverk hans skv. samningi hefði ekki náð til milligöngu um fasteignakaup heldur hafi 

verið mjög afmarkað. Af þeim sökum var ekki hægt að rekja tjón tjónþola til vanrækslu 

lögmannsins á lögbundnum skyldum sínum. Eins og í fyrrgreindum dómi getur samningur 

aðila verið til sönnunar um hvaða verk sérfræðingur átti að inna af hendi og jafnframt hver 

ábyrgð sérfræðingsins er.
71

 Með samningi getur sérfræðingur tekið á sig víðtækari skyldur 

heldur en almennt myndi leiða af samningssambandi aðila eða takmarkað bótaábyrgð sína í 

samningi við ásetning eða stórkostlegt gáleysi.
72

 Meginreglan um samningsfrelsi heimilar 

gerð slíkra samninga en þá ber skoða með hliðsjón af 36. gr. og 36. gr. a-d í lögum um 

samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936.
73

 

Við mat á sönnunarbyrði vegna tjóns innflytjanda í tengslum við endurákvörðun 

aðflutningsgjalda ber að líta til þess að á tollmiðlara hvíla lögbundnar skyldur samkvæmt 

tollalögum í tengslum við gerð aðflutningsskýrslna. Þeim ber að kanna lögbundin fylgigögn 
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 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 208. 
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 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 510. 
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til hlítar auk þess að varðveita þau í 6 ár frá því að skýrslan er afhent tollstjóra. Þegar 

aðflutningsgjöld eru endurákvörðuð þá er ljóst að öll þau gögn sem lágu til grundvallar 

upprunalegri tollflokkun liggja hjá tollmiðlara. Rík aðgæsluskylda hvílir hér á tollmiðlara við 

framkvæmd þessa verks og því standa rök til þess að sönnunarbyrðinni um orsakatengsl sé 

snúið við þegar um endurákvörðun til hækkunar er að ræða. Ekki eru þó skilyrði til að hagga 

þeirri almennu skyldu sem hvílir á tjónþola að sanna tjón sitt og bótagrundvöllinn.
74

  

Þrátt fyrir að sönnunarbyrðinni um orsakatengsl mætti snúa við sökum þess að það standi 

tollmiðlara nær þá er ennfremur álitamál á hvaða tímamarki slíkt sé tækt. Tollalög gera ráð 

fyrir því að endurákvörðun aðflutningsgjalda eigi sér stað óháð huglægri afstöðu þess sem 

fyllti út aðflutningsskýrsluna. Því er endurákvörðunin sjálf ekki sönnun á saknæmri háttsemi 

tollmiðlarans og þarf því eitthvað meira að koma til. Ef aðstæður eru hins vegar með þeim 

hætti að þau fylgigögn sem lágu til grundvallar tollflokkun voru rétt og í samræmi við ákvæði 

laga þá leiðir það líkur að því að endurákvörðun sé eingöngu rakin til gáleysis tollmiðlarans, 

sbr. Hrd. 19. mars 2009 (478/2008). Í þeim dómi voru þau gögn sem lágu til grundvallar talin 

rétt en tollmiðlari fyllti skýrsluna rangt út og bar því ábyrgð á endurákvörðuninni. Þegar 

tjónþoli hefur þannig sýnt fram á að þau gögn sem hann lét tollmiðlara í té voru í samræmi 

við ákvæði laga þá má ætla að sönnunarbyrðin snúist að öllu jöfnu við og fellur það í hlut þess 

síðarnefnda að sanna hvort háttsemin hafi ekki valdið því tjóni sem um ræðir. 

4 Lokaorð 

Tollmiðlarar eru starfsstétt sem ekkert hefur verið skrifað um í íslenskum rétti. Af þeim 

sökum styðst ofangreind umfjöllun að mestu leyti við ákvæði tollalaga og athugasemdir með 

frumvarpi til þeirra laga. Af þeim gögnum er ljóst að tollmiðlarar hafa sérstaka stöðu og hafa 

meðal annars leyfi til að tollafgreiða vörur fyrir hönd inn – og útflytjenda. Sú vinna getur þó 

leitt til tjóns fyrir innflytjanda vöru þegar tollyfirvöld beita heimildum sínum til 

endurákvörðunar aðflutningsgjalda. Við mat á bótaábyrgð í slíkum tilvikum, má telja af 

fyrrgreindri umfjöllun, að tollmiðlarar, með hliðsjón af sérfræðiþekkingu þeirra og ríkri 

ábyrgð skv. tollalögum, falli undir hugtakið sérfræðingar og beri á þeim grunni stranga 

sakarábyrgð. Þeir bera þó aðeins nokkur þeirra einkenna sem fræðimenn hafa talið eiga við 

um sérfræðinga. Sökum þess hvers eðlis starfsstéttin er, þ.e. að hún er að meginstefnu hluti af 

stærri starfsgrein, þá er hins vegar torséð að sum einkenni eins og stofnun fagsamtaka og gerð 

siðareglna muni nokkurn tímann eiga við um hana.  
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Sú ábyrgð sem tollmiðlarar bera við gerð aðflutningsskýrslna grundvallast því á 

sérfræðiábyrgð og eru því miklar kröfur gerðar til þeirra við gerð skýrslnanna, þ.e. rík krafa 

um vandvirkni og aðgæslu. Við mat á störfum tollmiðlara og hugsanlegri bótaábyrgð þeirra 

ber því að beita ströngu sakarmati ásamt því að slaka á kröfum til tjónþola að sýna fram á 

orsakatengsl milli saknæmrar háttsemi tollmiðlara og tjóns. Eins og áður hefur verið tæpt á þá 

hefur einungis einn dómur fallið í íslenskum rétti þar sem dómstólar hafa lagt mat á 

vinnubrögð tollmiðlara, sbr. Hrd. 19. mars 2009 (478/2008) þar sem áréttað var að 

viðkomandi lögaðili væri fagaðili og mat á huglægri afstöðu hans tók mið af því. Ekki hefur 

reynt á bótaábyrgð tollmiðlara gagnvart viðsemjenda þeirra í tengslum við endurákvörðun 

aðflutningsgjalda og á því eftir að skera úr um það fyrir dómstólum hvers eðlis bótaábyrgð 

þeirra er í slíkum tilvikum.  
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