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1 Inngangur 
Skattheimta hefur fylgt manninum frá ómunatíð og hefur innheimtan verið með ýmsu móti. 

Að sama skapi hefur frá upphafi verið reynt að komast undan skattgreiðslum og skiptir þá 

engu máli hvers eðlis þær eru eða hvaða nafn þær bera. Nú á tímum virðist almenningur vera 

þeirrar skoðunar að ríkið skuli halda úti öflugri grunnþjónustu fyrir alla landsmenn og óma 

háværar raddir um að hana þurfi að bæta. Á sama tíma virðast menn hins vegar ekki endilega 

reiðubúnir til að borga mikið í ríkiskassann. Hefur til að mynda í því sambandi mikið verið 

fjallað um skattaskjól á erlendri grundu nú síðustu mánuði og ár, þar sem lítill eða enginn 

fjármagnstekjuskattur er greiddur. Í því sambandi má geta þess að fram hefur komið í tillögu 

til þingsályktunar, um sérstakan ákæranda í efnahagsmálum, að svo virtist sem almenningi 

þætti þjófnaður og eignaspjöll alvarlegri brot en brot gegn skatta- og tollalögum.1 Slík 

sjónarmið hafa sennilega lifað lengi ef marka má eftirfarandi úr grein sem birtist í Úlfljóti árið 

1958 þar sem fjallað var um smygl:  
 
[M]enn fall[a] fyrir þeirri freistingu að drýgja tekjur sínar með smygli. Þá   kemur það til, að 
skattsvik og tollsvik eru einnar ættar. Í hvoru tveggja   tilviki er verið að hafa fé af hinu opinbera. 
Menn eru að skjóta sér undan   að greiða lögboðin gjöld. Það hefir lengi verið nokkurs konar 
þjóðaríþrótt   Íslendinga að tíunda ekki allt sitt fé og finnst víst flestum það ekki tiltökumál. Telja 
margir það nokkurs konar frumskyldu, og er sjálfsagt margt rétt   í því, þótt menn vilji hins vegar 
gleyma því, að allt það, sem menn krefjast af   hinu opinbera, kostar fé, er sækja verður í pyngju 
þjóðfélagsþegnanna.2 

 

Þegar brotið er gegn ákvæðum laga með það að markmiði að komast undan greiðslu ýmiss 

konar gjalda s.s. skattgreiðslna má segja að sá hinn sami sé að brjóta gegn ríkinu. Með það að 

markmiði að sporna við slíkum brotum hafa verið sett fjölmörg refsiákvæði í sérlög.3 Sem 

dæmi um slík lög má  t.d. nefna lög um tekjuskatt nr. 90/2003 (hér eftir tsl.) og tollalög nr. 

88/2005 (hér eftir tll.). Ákvæðin fylgja þróun samfélagsins og hafa orðið mun nákvæmari og 

flóknari en áður var.4 

Í ritgerðinni er ætlunin að varpa ljósi á réttarframkvæmd þegar innflytjandi eða einhver 

fyrir hans hönd veitir rangar eða villandi upplýsingar við innflutning. Í fyrsta kafla 

ritgerðarinnar verður fjallað um framkvæmd við tollafgreiðslu vöru. Farið verður yfir gerð 

aðflutningsskýrslu sem senda skal tollstjóra við innflutning vöru og byggir álagning gjalda á 

upplýsingum sem koma fram í skýrslunni. 

                                                
1 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 1625. 
2 Guðmundur Ingvi Sigurðsson: „Smygl“, bls. 16. 2 Guðmundur Ingvi Sigurðsson: „Smygl“, bls. 16. 
3 Vagn Greve og Lars Bo Langsted: Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten, bls. 155. 
4 Jónatan Þórmundsson: „Einkenni auðgunarbrota“, bls. 403. 
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Í öðrum kafla verður farið yfir ábyrgð innflytjanda og tollmiðlara á þeim upplýsingum 

sem fram koma í aðflutningsskýrslunum. Verður litið stuttlega til framkvæmdar erlendis en 

hún er nokkuð frábrugðin því sem tíðkast hér á landi. Þá verður staða tollmiðlara gagnvart 

innflytjanda könnuð og henni m.a. líkt við nokkuð þvingaða stöðu endurskoðenda og 

viðskiptavina fyrir hrun bankanna árið 2008.  

Í þriðja kafla verður fjallað um rannsókn mála hjá tollstjóra, lögreglu og héraðssaksóknara 

en misjafnt er eftir eðli og umfangi tollalagabrots hver fer með rannsókn þess. Farið verður 

yfir 172. gr. tollalaga sem kveður á um refsingu fyrir ranga eða villandi upplýsingagjöf við 

innflutning. Fjallað verður um breytingar sem á ákvæðinu hafa verið gerðar í seinni tíð og þá 

sérstaklega breytingu er varðar saknæmisskilyrðin. Einnig verður komið inn á ákveðna 

erfiðleika við sönnun á ætluðum brotum á ákvæðinu og dómar reifaðir því til stuðnings. Þá 

verður fjallað stuttlega um lögreglurannsóknir með tilliti til forgangsröðunar mála og 

jafnræðis aðila. Í því skyni að varpa frekara ljósi á málaflokkinn verður fjallað um tvö mál 

sem kærð voru til lögreglu af tollstjóra en annað málið var fellt niður og hitt ekki talið líklegt 

til sakfellingar.  

Í fjórða kafla verður farið yfir viðurlög samkvæmt tollalögunum en það eru annars vegar 

refsingar og hins vegar önnur refsikennd viðurlög. Fjallað verður um verkefni tollstjóra 

varðandi mælingu á villutíðni í aðflutningsskýrslum. Þá verður fjallað sérstaklega um hverja 

tegund viðurlaga sem liggur við rangri eða villandi upplýsingagjöf í aðflutningsskýrslu og 

dómar reifaðir eftir því sem tilefni gefur til. 

Að síðustu verður fjallað sérstaklega um aðstæður sem kunna að koma upp eftir að ákvæði 

varðandi greiðslu hlutlægs álags kom inn í tollalögin árið 2017. Sambærilegt ákvæði hefur 

löngum verið gildandi í skattarétti og var því talið rétt að fjalla um málið frá skattalegu 

sjónarhorni með það að markmiði að kanna hvernig hið nýja ákvæði tollalaga gæti komið til 

með að reynast í framkvæmd. Ljóst er að í þeim tilvikum sem álagi er beitt á gjaldstofna og 

síðar er ákveðið að höfða sakamál vegna sama brots geta þær aðstæður skapast að brotið sé 

gegn reglunni um bann við tvöfaldri málsmeðferð. Hefur nokkuð reynt á slíkar aðstæður í 

dómum bæði hér á landi og í dómum Mannréttindadómstól Evrópu (hér eftir MDE) og er 

ætlunin að skoða dómaframkvæmdina með það í huga hvort hægt er að greina í hvaða 

tilvikum heimilt er að beita álagi, en einnig höfða sakamál, án þess að brotið sé gegn 

réttindum aðila máls. 
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2 Framkvæmd við tollafgreiðslu 
Í 3. gr. tollalaga er kveðið á um almenna tollskyldu en í greininni segir að hver sá sem flytur 

vöru til landsins eða verður ábyrgur fyrir greiðslu tolla samkvæmt ákvæðum tollalaga sé 

tollskyldur, sbr. þó ákvæði um takmarkaða tollskyldu í 4. gr., og skuli greiða toll af hinni 

innfluttu vöru, nema annað sé tekið fram í tollskrá. Þá ber að greiða virðisaukaskatt af öllum 

innfluttum vörum skv. 1. mgr. 34. gr. laga um virðisaukaskatt nr. 50/1988 (hér eftir vskl.) en 

einnig geta vörur borið önnur gjöld, s.s. vörugjöld, úrvinnslu- og skilagjöld og eftirlitsgjöld. 

Hugtakið aðflutningsgjöld nær yfir allar þessar tegundir gjalda, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. tll. 

Álagning aðflutningsgjalda er í höndum tollstjóra skv. 1. mgr. 109. gr. tll. en álagningin 

byggir á upplýsingum sem koma fram í aðflutningsskýrslu sem send er embættinu vegna 

innflutnings vöru hverju sinni. Það þarf því vart að taka fram hve mikilvægt er að rétt sé 

staðið að verki við gerð aðflutningsskýrslna þar sem rétt skýrsla tryggir réttmæta álagningu 

gjalda lögum samkvæmt og stuðlar þannig að jafnræði meðal innflytjenda og tryggir á sama 

tíma heilbrigt samkeppnisumhverfi.5 

Í kafla þessum verður fjallað stuttlega um aðflutningsskýrsluna sjálfa og þær upplýsingar 

sem eiga að koma fram í henni. Þá verður fjallað almennt um starfsemi tollmiðlara, skilyrði 

fyrir leyfisveitingu og skyldur þeirra samkvæmt tollalögum. Farið verður yfir mismun á 

rafrænum og skriflegum skýrslum og það hverjir hafa heimild til að gera og senda skýrslurnar 

til tollstjóra. Að lokum verður litið til framkvæmdar í öðrum ríkjum til samanburðar en 

fyrirkomulagið þar er nokkuð frábrugðið því sem tíðkast hefur hér á landi. 

2.1 Aðflutningsskýrslan 

Almenn aðflutningsskýrsla er eyðublað tollstjórnar nr. E-1.1 og á henni eru 40 reitir sem fylla 

þarf út áður en skýrslan er send tollstjóra og tollafgreiðsla getur farið fram. Í skýrsluna þarf að 

skrá ýmsar upplýsingar um sendinguna í heild en ein sending getur innihaldið margar 

vörutegundir. Þá þarf einnig að sundurliða mismunandi vörutegundir og flokka þær í 

viðeigandi tollskrárnúmer skv. 1. mgr. 20. gr. tll. en það skal gert samkvæmt almennum 

reglum um túlkun tollskrárinnar í viðauka I við lögin. Reikna skal svokallað tollverð 

sendingar en fjallað er um tollverð og tollverðsákvörðun í V. kafla tollalaga. Í skýrslunni skal 

enn fremur tilgreina öll gjöld sem greiða ber vegna innflutnings vörunnar samkvæmt tollskrá 

og að lokum skal greina frá samtölu allra gjalda vegna sendingarinnar í heild. 

                                                
5 Tollstjóri 2020, bls. 14. 
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2.2 Almennt um tollmiðlara 

Tollmiðlari er lögaðili sem hefur hlotið leyfi tollstjórnar til að koma fram gagnvart 

tollyfirvöldum fyrir hönd inn- og útflytjanda. Hugtakið var fyrst tekið upp í frumvarpi til 

núgildandi tollalaga en þó hafði verið fjallað um miðlara í eldri lögum.6 Umsvif tollmiðlara 

hafa aukist mjög hér á landi á undanförnum árum og nú í maí 2018 eru 22 lögaðilar með leyfi 

til starfrækslu tollmiðlunar samkvæmt skrá tollstjóra yfir tollmiðlara sem birt er á heimasíðu 

embættisins.7 Verður að telja að breytt viðskiptaumhverfi á landinu hafi áhrif þar á en mikil 

áhersla er lögð á að viðskipti við fyrirtæki í öðrum ríkjum gangi hratt og vel fyrir sig.8 Var 

rafræn tollafgreiðsla liður tollstjóra til að koma til móts við viðskiptalífið en Ísland var fyrst 

Norðurlandanna til að taka upp rafræna tollafgreiðslu árið 1991.9 Eftir það jókst mjög 

starfsemi aðila sem starfa í umboði inn- og útflytjenda.10 Innflutningur hefur aukist jafnt og 

þétt á síðustu árum ef undanskilin eru árin um og eftir hrun en FOB verðmæti innfluttrar vöru 

árið 2000 var til að mynda 187.276 milljónir króna11 miðað við 656.661,9 milljónir króna12 

árið 2015. Þá hefur netverslun á smásölumarkaði aldrei verið meiri en heildarverðmæti 

póstverslunar hjá Íslandspósti hf. nam 1.836 milljónum króna fyrir árið 2015 og voru gjöld 

vegna þess innflutnings 570 milljónir.13 Líkur eru á að þessi þróun í samfélaginu hafi kallað á 

og haldi áfram að kalla á frekari þjónustu tollmiðlara en tollafgreiðslutími vöru er alla jafna 

styttri hjá miðlurum en þegar einstaklingar sjá um aðflutningsskýrslugerð sjálfir. Gera má ráð 

fyrir að sérþekking miðlara á tollamálum s.s. tollflokkun spili þar stórt hlutverk sem og sú 

staðreynd að tollmiðlarar framkvæma alla skýrslugerð rafrænt eins og fjallað verður um hér á 

eftir. 

2.2.1 Skilyrði til leyfisveitingar og skyldur tollmiðlara 

Í greinargerð með frumvarpi til gildandi tollalaga segir að tollmiðlarar beri bæði mikla ábyrgð 

og gegni stóru hlutverki við innflutning vöru og því hafi verið rétt að kveða skýrar á um 

réttindi þeirra og skyldur.14 Í eldri tollalögum nr. 55/1987 var þó gert ráð fyrir að miðlari væri 

til staðar og kom það hugtak nokkrum sinnum fyrir í lögunum. Í 1. mgr. 109. gr. laganna kom 

t.d. fram að Fjármálarráðherra gæti heimilað tollstjórum að veita skráðum innflytjendum sem 

                                                
6 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3556. 
7 Vefsíða Tollstjóra https: https://www.tollur.is/atvinnurekstur/tollamal/tolleftirlit/oryggi-voruflutninga. 
8 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3554. 
9 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3554. 
10 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3556. 
11 Upphæðin samsvarar 396.242 milljónum þann 1. janúar 2016 með tilliti til vísitölu neysluverðs skv. Hagstofu 
Íslands. 
12 Vefsíða Hagstofunnar: https://hagstofa.is/talnaefni. 
13Greinargerð starfshóps um kaup og sölu á vöru og þjónustu milli landa, bls. 20. 
14 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3556. 
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fluttu inn vörur í atvinnuskyni greiðslufrest á aðflutningsgjöldum og var sérstaklega tiltekið 

að  ákvæðið einnig við umboðsmenn þeirra og miðlara.  

Í XI. kafla núgildandi tollalaga er fjallað efnislega um tollmiðlara, starfsemi þeirra og 

skyldur, skilyrði fyrir veitingu starfsleyfis og eftirlit tollstjóra með þeim. Tollmiðlara er skv. 

1. mgr. 47. gr. heimilt að koma fram gagnvart tollyfirvöldum fyrir hönd inn- og útflytjenda og 

hafa með höndum þjónustu í tengslum við tollafgreiðslu vöru og er talið upp í fjórum 

töluliðum hvers konar þjónustu heimilt er að veita. Það er í fyrsta lagi ráðgjöf við gerð 

tollskjala, svo sem tollflokkun og útreikning aðflutningsgjalda sbr. 1. tölul. og í annan stað 

tollskýrslugerð sbr. 2. tölul. en mjög algengt er að boðið sé upp á slíka þjónustu. Í þriðja lagi 

er tollmiðlara heimilt að þjónusta inn- og útflytjendur með því að koma á framfæri beiðni um 

tollafgreiðslu sbr. 3. tölul. og þá með því að greiða aðflutningsgjöld fyrir hönd innflytjanda 

sbr. 4. tölul. Þótt tollmiðlarar sinni ýmis konar þjónustu verður hér lögð áhersla á þá þjónustu 

sem felst í gerð aðflutningsskýrslna fyrir hönd innflytjenda. 

Tollstjóri veitir starfsleyfi til tollmiðlunar skv. 1. mgr. 48. gr. tll. að uppfylltum þeim 

skilyrðum sem kveðið er á um í 2. mgr. sömu greinar. Skilyrðin fyrir starfsleyfi eru m.a. þau 

að umsækjandi verður að vera lögaðili sbr. 1. tölul. 2. mgr. og verða starfsmenn tollmiðlara, 

þ.e. þeir sem annast gerð tollskýrslna og samskipti við tollyfirvöld vegna þeirra, að hafa sótt 

námskeið hjá Tollskóla ríkisins. Tilgangur námskeiðsins er að starfsmenn tollmiðlara öðlast 

fullnægjandi þekkingu á lögum og reglum sem gilda um tollmeðferð vara, þar á meðal 

tollflokkun, tollskýrslugerð, meðferð ótollafgreiddra vara, ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda 

og upplýsingum sem veittar eru tollyfirvöldum, og reglum um greiðslufrest aðflutningsgjalda, 

ásamt viðeigandi málsmeðferðarreglum sbr. 4. tölul. 2. mgr. 48. gr. Þá verður umsækjandi að 

sýna fram á að stjórnun, innra eftirlit, bókhald og varsla gagna vegna starfseminnar verði 

traust sbr. 5. tölul. 2. mgr. sömu greinar. Öðrum en þeim sem hlotið hafa starfsleyfi, og eru 

þar af leiðandi á skrá tollstjóra yfir tollmiðlara, er óheimilt að starfrækja tollmiðlun, kalla sig 

tollmiðlara eða með öðrum hætti gefa til kynna að þeir hafi hlotið viðurkenningu til að starfa 

sem slíkur, sbr. 3. mgr. 48. gr., en eins og áður hefur komið fram eru nú í gildi 22 leyfi frá 

tollstjóra til starfrækslu tollmiðlunar. Slíkt fyrirkomulag bendir sterklega til þess að um sé að 

ræða stétt sérfræðinga. 

Kveðið er á um almennar skyldur tollmiðlara í 49. gr. en í 1. mgr. segir að starfsmenn 

tollmiðlara skuli rækja störf sín af kostgæfni og samviskusemi í hvívetna og halda lög og 

reglur sem lúta að starfi þeirra. Í 2. mgr. sömu greinar segir að verði tollmiðlari var við að 

umbjóðandi hans, þ.e. innflytjandi, leggi vísvitandi fyrir hann röng gögn skuli hann þegar í 

stað tilkynna um það til tollstjóra. Um 2. mgr. 49. gr. segir í sérstökum athugasemdum 
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greinargerðar frumvarpsins að meginreglan varðandi mat á gögnum sem leggja á til 

grundvallar aðflutningsskýrslu sé sú að tollmiðlari skuli leggja sjálfstætt mat á réttmæti 

gagnanna. Hann skuli þá aðeins skila skýrslunni inn til tollstjóra að hann telji fylgiskjöl 

hennar uppfylla skilyrði laganna og annarra reglna sem gilda þar um en það er í samræmi við 

ákvæði 3. mgr. 33. gr. tollalaga. Þá væri með 2. mgr. 49. gr. lögð meiri skylda á tollmiðlara en 

skv. 33. gr. hvað varðar tilkynningaskylduna en miðlara er skylt að tilkynna tollstjóra ef hann 

grunar umbjóðanda sinn um að leggja fram röng gögn eða ekki fullnægjandi.15 Fjallað verður 

ítarlega um ábyrgð tollmiðlara í 3. kafla ritgerðarinnar. 

2.3 Rafrænar skýrslur og skriflegar 

Aðflutningsskýrslur eru annars vegar sendar tollstjóra á rafrænu formi og hins vegar skriflegu 

og fer formið m.a. eftir því hver gerir skýrsluna, en það getur verið innflytjandi sjálfur eða 

einhver fyrir hans hönd. Meginregla tollalaga er sú að tollafgreiðsla vöru fari fram rafrænt16 

enda gengur rafræn afgreiðsla almennt hraðar fyrir sig. Algengast er að tollmiðlari sjái um 

tollafgreiðslu fyrir hönd innflytjanda og verður hér á eftir annars vegar fjallað um skýrslugerð 

innflytjanda og hins vegar skýrslugerð tollmiðlara. 

2.3.1 Innflytjandi sér um skýrslugerð 

Innflytjandi getur, eins og áður hefur komið fram, séð sjálfur um gerð aðflutningsskýrslu og 

skiptir þá ekki máli hvort hann er einstaklingur eða fyrirtæki. Innflytjandinn ber þá fulla 

ábyrgð á gerð skýrslunnar, þeim upplýsingum sem í henni koma fram og greiðslu 

aðflutningsgjalda, en fjallað verður ítarlegar um þá þætti í 3. kafla ritgerðarinnar. 

Einstaklingur sem flytur inn vöru til einkanota skal senda tollstjóra skriflega 

aðflutningsskýrslu, sbr. 1. mgr. 25. gr. tll. nema hann ákveði að nýta sér þjónustu tollmiðlara 

skv. 2. mgr. sömu greinar. Mun algengara er að einstaklingar notist við þjónustu tollmiðlara 

og heyrir það raunar til algjörra undantekninga að einstaklingur sendi aðflutningsskýrslu 

vegna innflutnings sjálfur.17  Hann getur jafnvel verið búinn að senda reikninga vegna 

vörunnar til miðlara fyrir komu hennar til landsins. Þá eru einnig margar erlendar verslanir 

farnar að hafa það lagið á að reikningur er hafður áfastur vörunni sjálfri við flutning svo að 

miðlari hafi aðgang að honum strax við komu en þannig þarf kaupandi í raun ekkert að gera 

annað en að greiða aðflutnings- og þjónustugjald og sækja eða fá vöruna senda heim.  

                                                
15 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3577. 
16 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3567. 
17 Vefsíða tollstjóra, https://www.tollur.is/einstaklingar/tollamal. 
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Fyrirtæki og þeir einstaklingar sem stunda innflutning í atvinnuskyni en flytja inn 12 eða 

færri sendingar á ári senda tollstjóra skýrslur einnig skriflega skv. 2. mgr. 25. gr. reglugerðar 

um vörslu og tollmeðferð vöru nr. 1100/2006, sbr. 4. mgr. 23. gr. tollalaga. Þá er heimild í 2. 

mgr. 23. gr. tollalaga fyrir tollstjóra að ákveða sérstaklega að ákveðnar skýrslur skuli sendar 

skriflega ef um er að ræða vörur sem þarf að beita sérstöku eftirliti s.s. landbúnaðarvörur, 

notaðir bílar og landbúnaðartæki.18 Með skriflegri skýrslu þarf að senda ýmis gögn s.s. 

vörureikning, farmbréf eða flutningsgjaldareikning en það er eitt þeirra atriða sem skilur að 

framkvæmd við skriflega og rafræna skýrslugjöf. Þá getur einnig verið nauðsynlegt að 

ákveðin leyfi eða vottorð fylgi skv. 1. mgr. 28. gr. tll. en það fer eftir tegund vöru hverju sinni 

hvort þess gerist þörf. 19  Ef hins vegar væri um rafræna afgreiðslu að ræða myndi 

tollmiðlari/innflytjandi halda öllum þeim gögnum til haga og senda tollstjóra ef þess væri 

óskað af embættinu við afgreiðslu skýrslunnar. 

2.3.2 Tollmiðlari sér um skýrslugerð 

Venjan er sú að tollmiðlari sjái um gerð aðflutningsskýrslu fyrir hönd einstaklinga og verður 

einstakingur því að láta vita ef hann ætlar sér að sjá um skýrslugerðina sjálfur. Tollmiðlurum 

er skylt að senda upplýsingar vegna tollafgreiðslu vara umbjóðenda þeirra með 

skjalasendingum milli tölva skv. 1. mgr. 23. gr. tll. en það er svo kölluð SMT-tollafgreiðsla20. 

Innflytjendur sem stunda innflutning í atvinnuskyni og flytja inn fleiri en 12 sendingar á ári 

eiga að gera slíkt hið sama eða senda upplýsingarnar í gegnum veftengingu við vefsetur 

tollyfirvalda þ.e. með VEF-tollafgreiðslu21 skv. 3. mgr. sömu greinar. Þeim er þó einnig 

heimilt að veita tollmiðlara umboð til að koma fram fyrir sína hönd skv. 5. gr. 23. gr. 

tollalaga. Sækja þarf um leyfi til SMT- og VEF-tollafgreiðslu en tollstjóri veitir tollmiðlurum 

eða innflytjendum sem stunda innflutning í atvinnuskyni leyfin, uppfylli þeir skilyrðin sem 

kveðið er á um í sex töluliðum í 2. mgr. 24. gr. laganna. Skilyrðin eru m.a. þau að aðilar séu 

ekki í vanskilum við ríkissjóð með greiðslu opinberra gjalda sbr. 4. tölul. og að þeir hafi á að 

skipa starfsliði sem hefur fullnægjandi þekkingu á lögum og reglum um tollmeðferð vara skv. 

6. tölul. greinarinnar. 

Meginregla tollalaga er eins og áður sagði sú að tollafgreiðsla vöru fari fram rafrænt en 

það er einmitt ástæðan fyrir því að kveðið er á um rafræna afgreiðslu í tollalögunum áður en 

                                                
18 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3567. 
19 Vefsíða tollstjóra, https://www.tollur.is/einstaklingar/tollamal. 
20 SMT-tollafgreiðsla: Rafræn tollafgreiðsla með skjalasendingum milli gagnavinnslukerfa sem fylgja ákveðnum 
stöðlum sbr. 16. tölul. 1. mgr. 1. gr. tollalaga. 
21 VEF-tollafgeiðsla: Rafræn tollafgreiðsla í gegn um veftengingu við vefsetur tollyfirvalda sbr. 30. tölul. 1. mgr. 
1. gr. tollalaga. 
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fjallað er um skriflegar aðflutningsskýrslur.22 Þrátt fyrir að meginreglan sé þessi var talið 

nauðsynlegt að setja fram ákveðinn lágmarksfjölda innfluttra sendinga á ári sem skilyrði fyrir 

því að aðili fái leyfi til að afgreiða rafrænt en það var gert til að tryggja að nauðsynleg 

þekking væri til staðar hjá þeim sem sjá um afgreiðsluna.23 

2.4 Samanburður varðandi tollmiðlun erlendis 

Eins og fram hefur komið að einhverju leyti og fjallað verður enn frekar um síðar í ritgerðinni 

eru í gildi ítarleg ákvæði hér á landi um starfsemi tollmiðlara, bæði hvað varðar leyfisveitingu 

vegna starfseminnar og eftirlit með henni en einnig um þá ábyrgð sem tollmiðlarar bera. 

Sömu sögu er hins vegar ekki að segja um fyrirkomulagið á hinum Norðurlöndunum og innan 

Evrópusambandsins þótt víðast hvar sé gert ráð fyrir að umboðsmönnum sé heimilt að koma 

fram fyrir hönd innflytjenda gagnvart tollyfirvöldum. Rétt er að skoða þær reglur sem gilda í 

Noregi og Svíþjóð til að fá samanburð við lönd bæði innan og utan Evrópusambandsins. Þá 

verður einnig litið til reglugerðar Evrópusambandsins enda eru reglugerðir sambandsins 

bindandi fyrir aðildarríkin að því marki sem ákvæðin eru nægilega skýr til að hægt sé að 

byggja á þeim réttindi.24 

2.4.1 Noregur 

Í norsku tollalögunum25 sem tóku gildi 1. janúar 2009 er ekki fjallað sérstaklega um starf eða 

skyldur tollmiðlara. Þó kemur fram í 1. mgr. 16-11. gr. laganna að meina megi þeim aðilum 

sem brotið hafa gegn ákvæðum tollalaganna eða reglugerðum settum með stoð í þeim, eða á 

annan hátt farið gegn fyrirmælum norskra tollyfirvalda, að koma fram fyrir hönd móttakanda 

vöru við tollmeðferð hennar. Í 2-2. gr. laganna, þar sem fjallað er um tollskylda aðila, segir í 

1. mgr. að yfirlýstur móttakandi vöru sé tollskyldur aðili og í 2. mgr. sömu greinar segir að 

þrátt fyrir að annar aðili komi fram fyrir hönd móttakanda sé viðtakandi samt sem áður 

tollskyldur. Í því sambandi skiptir ekki máli hvort móttakandinn sem um ræðir er félag eða 

einstaklingur.  

Í leiðbeiningum um innflutning á vefsíðu norskra tollyfirvalda segir að almennt sjái 

farmflytjandi um tollafgreiðslu fyrir hönd viðtakanda og ef innflytjandi hyggst ekki nýta þá 

þjónustu verði sá hinn sami að tilkynna farmflytjanda það sérstaklega. Hann verði að mæta 

með aðflutningsskýrsluna í eigin persónu til tollyfirvalda ásamt öllum nauðsynlegum gögnum 

                                                
22 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3567. 
23 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3567. 
24 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 
57. 
25 Lov om toll og vareførsel, LOV-2007-12-21-119. 
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en þannig losni hann við greiðslu tollmeðferðargjalds. Það er þó tekið fram að raunverulega 

hagnist móttakandi lítið sem ekkert á því að sjá um afgreiðsluna, þar sem reynslan hafi sýnt 

að innflytjandi komi til með að þurfa að greiða farmflytjanda geymslugjald og ákveðið 

meðferðargjald vegna flutningsins hvort sem er, enda má farmflytjandi ekki afhenda vöruna 

fyrr en að lokinni tollafgreiðslu.26 Skýrslueyðublaðið sjálft er sambærilegt því sem notað er 

hér á landi enda er aðeins um að ræða upplýsingaöflun embættanna með það að markmiði að 

rétt gjöld verði lögð á innflutta vöru hverju sinni. 

2.4.2 Evrópusambandið 

Í 18. gr. reglugerðar Evrópusambandsins nr. 952/2013 er fjallað um rétt einstaklings til að fela 

tollmiðlara (e. customs representative) að koma fram fyrir sína hönd í samskiptum við 

tollyfirvöld. Hugtakið er skilgreint í 6. mgr. 5. gr. reglugerðarinnar en þar segir að um sé að 

ræða aðila sem tilnefndur er af innflytjanda til að koma fram fyrir sína hönd gagnvart 

tollyfirvöldum og framkvæma nauðsynlegar aðgerðir samkvæmt tollalöggjöfinni.  

Í 1. mgr. 18. gr. segir að umboðin geti annars vegar verið bein, þannig að 

umboðsmaðurinn komi fram fyrir hönd og í nafni innflytjandans eða óbein, þar sem 

umboðsmaðurinn kemur fram í eigin nafni en fyrir hönd innflytjanda. Umboðsmaður skal 

gera tollyfirvöldum grein fyrir því að hann komi fram sem slíkur í samskiptum við yfirvöld 

skv. 1. málsl. 1. mgr. 19. gr. og einnig skal hann gera grein fyrir því hvort um er að ræða beint 

umboð eða óbeint. Láti umboðsmaður ekki vita að hann komi fram fyrir hönd annars manns 

eða kemur fram fyrir hönd annars manns án heimildar, ber hann sjálfur ábyrgð á öllum 

athöfnum eins og þær væru hans eigin skv. 2. málsl. 1. mgr. sömu greinar. 

2.4.3 Svíþjóð 

Lítið er fjallað um tollmiðlara (s. tullombud) í sænsku tollalögunum27 en Svíar eru aðilar að 

Evrópusambandinu og þar af leiðandi gilda þær reglur sem fjallað var um í kafla 1.4.2. 

Heimild er í 11. gr. laganna til að kveða á um frekari reglur varðandi tollmiðlara en ekki hefur 

verið talin þörf á því. Þó er kveðið á um það í 10. gr. laganna að tollmiðlari skuli halda 

eignum sínum aðskildum frá því fjármagni sem hann hefur yfir að ráða vegna tollafgreiðslu 

umbjóðanda. Samkvæmt leiðbeiningum á vefsíðu sænska tollsins getur innflytjandi valið á 

milli þess að gera og senda aðflutningsskýrslu sjálfur eða að nýta sér þjónustu miðlara. 28 

                                                
26 Vefsíða norska tollsins, http://www.toll.no/no/netthandel/fortolle-selv. 
27 Tullag, 2016:253. 
28Vefsíða sænska tollsins: http://tull.se/sv/foretag. 
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Tollmiðlarar eru á skrá hjá tollyfirvöldum og skilyrðin sem uppfylla þarf til að fá 

skráningu sem slíkur eru aðallega þau að umsækjandi verður að vera skráð fyrirtæki sem 

starfar við inn- eða útflutning samkvæmt umboði inn- eða útflytjanda hverju sinni. Þá eru 

nokkur formleg skilyrði varðandi umsóknina sem ekki er ástæða til að fara frekar í hér. 

Tollmiðlari getur skilað aðflutningsskýrslu á rafrænu eða skriflegu formi en eins og kveðið er 

á um í reglugerð Evrópusambandsins starfar hann annars vegar eftir beinu og hins vegar 

óbeinu umboði.29  

Nú þegar farið hefur verið stuttlega yfir fyrirkomulag við gerð aðflutningsskýrslna í 

Noregi, Svíþjóð og innan Evrópusambandsins til samanburðar við fyrirkomulagið hér á landi, 

er ljóst að mun ítarlegar er fjallað um skilyrði fyrir leyfisveitingu og skyldur tollmiðlara í 

íslensku tollalögunum en gert er í samanburðarlöndunum. Í næsta kafla verður fjallað um 

ábyrgð tollmiðlara og innflytjanda hér á landi og verður þar einnig farið yfir fyrirkomulagið í 

þeim ríkjum sem hér voru til samanburðar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Vefsíða sænska tollsins: http://tull.se/sv/foretag. 



 16 

3 Ábyrgð innflytjanda og tollmiðlara  
Eins og áður hefur komið fram er álagning aðflutningsgjalda í höndum tollstjóra skv. 1. mgr. 

109. gr. tll. en ákvörðun um álagningu byggir á upplýsingum sem fram koma í 

aðflutningsskýrslu sem innflytjandi eða miðlari senda embættinu. Ljóst er að miklir fjármunir 

eru í húfi fyrir ríkissjóð og því mikilvægt að lagaleg umgjörð sé með þeim hætti að menn 

leitist við að skýra satt og rétt frá þeim vörum sem fluttar eru inn hverju sinni. 

Upplýsingagjöfinni fylgir ábyrgð og hér er ætlunin að kanna ítarlega hvers konar ábyrgð 

fylgir upplýsingagjöfinni og þá sérstaklega hver kemur til með að bera ábyrgð á röngum eða 

ófullnægjandi upplýsingum sem gefnar eru í aðflutningsskýrslu við innflutning. Kveðið er á 

um ábyrgðina í 32. og 33. gr. tll. en fjallað er um ábyrgð innflytjanda og tollmiðlara í sitt 

hvoru lagi. Í því samhengi er einnig nauðsynlegt að kanna hver ber ábyrgð á greiðslu 

aðflutningsgjaldanna en það er ekki alltaf svo að innflytjandi beri þá ábyrgð sjálfur. Um 

ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda er fjallað í 127. gr. tll. Í kafla þessum verður fjallað um 

fyrrnefnd ákvæði en einnig verður litið til sambands innflytjanda og tollmiðlara og kannað 

hvort hætta sé á að til hagsmunaárekstra komi á milli þeirra. Sambandið verður skoðað með 

hliðsjón af sambandi endurskoðenda og viðskiptavina þeirra fyrir hrun bankanna árið 2008 

enda er það samband öllu þekktara almenningi en samband innflytjanda og tollmiðlara. 

3.1 Ábyrgð á upplýsingum í aðflutningsskýrslu 

Í 1. mgr. 32. gr. tollalaga er fjallað um ábyrgð innflytjanda á upplýsingum sem gefnar eru 

með aðflutningsskýrslu og öðrum tollskjölum. Í ákvæðinu segir að innflytjandi sem sendir 

tollstjóra aðflutningsskýrslu um vöru með rammaskeyti um gagnaflutningsnet vegna SMT- 

eða VEF-tollafgreiðslu, beri ábyrgð á því að upplýsingar, sem þar eru veittar, séu réttar. Enn 

fremur beri hann ábyrgð á að fram komi allar þær upplýsingar sem eiga að koma fram vegna 

tollafgreiðslunnar og að þær séu byggðar á viðeigandi fylgiskjölum sem eiga að liggja til 

grundvallar aðflutningsskýrslu. Þá segir í 2. mgr. að sá sem undirritar og lætur tollstjóra í té 

skriflega aðflutningsskýrslu ásamt fylgiskjölum beri ábyrgð á því að þær upplýsingar sem þar 

koma fram séu réttar. Enn fremur beri hann ábyrgð á að fram komi allar þær upplýsingar sem 

eiga að koma fram vegna tollafgreiðslunnar. Það er því ljóst að innflytjandi ber ábyrgð á 

upplýsingum í aðflutningsskýrslu ef hann sér sjálfur um tollafgreiðslu innfluttrar vöru enda 

verður að telja það eðlilegt fyrirkomulag. Um ákvæðið segir í athugasemdum greinargerðar 

þeirrar er fylgdi frumvarpi til gildandi tollalaga að það sé að mestu efnislega sambærilegt 

þágildandi ákvæði 16. gr. tollalaga nr. 55/1987 að því undanskyldu að fjallað væri nú skýrar 

um að allar upplýsingar sem koma eiga fram vegna tollafgreiðslu geri það og að þær skuli 
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jafnframt vera réttar. Þá var gerð breyting á ákvæðinu hvað varðar réttarstöðu umboðsmanns 

innflytjanda (sem þó er ekki tollmiðlari) en í eldri tollalögum var kveðið á um að hann bæri 

sömu ábyrgð á upplýsingum sem fram komu í aðflutningsskýrslu og innflytjandi sjálfur. Í 

núgildandi ákvæði er hins vegar ekki kveðið á um almenna umboðsmenn og er í greinargerð 

vísað til kröfuréttar hvað þeirra ábyrgð varðar.30 

Sú breyting varð á við gildistöku núgildandi tollalaga að fjallað er um ábyrgð innflytjanda 

og tollmiðlara á upplýsingum í tveimur aðskildum greinum, 32. og 33. gr. í stað einnar þ.e. 

16. gr. eldri laga.31 Í 1. mgr. 33. gr. tollalaga er því fjallað sérstaklega um ábyrgð tollmiðlara 

en þar segir að tollmiðlari sem hefur sent aðflutningsskýrslu til tollstjóra fyrir hönd 

innflytjanda, beri ábyrgð á röngum eða ófullnægjandi upplýsingum hafi hann vitað eða mátt 

vita að upplýsingar innflytjanda væru rangar eða ófullnægjandi. Í 2. mgr. er kveðið á um að 

tollmiðlara sé skylt að fá í hendur öll viðeigandi fylgiskjöl skv. 28. gr. áður en hann sendir 

tollstjóra rammaskeyti vegna SMT-tollafgreiðslu fyrir hönd innflytjanda en honum ber að 

varðveita skjölin og senda þau tollstjóra sé þess óskað af embættinu við tollafgreiðslu eða 

síðar við endurskoðun. Þá segir í 3. mgr. að tollmiðlara beri skylda til þess að leggja sjálfstætt 

mat á hvort þau fylgiskjöl sem umbjóðandi hans leggur fram til grundvallar 

aðflutningsskýrslu fullnægi ákvæðum tollalaga og stjórnvaldsfyrirmæla. Telji hann svo ekki 

vera skuli hann kalla eftir þeim gögnum sem á vantar eða nýjum gögnum í stað þeirra sem 

kunna að vera ófullnægjandi. Hann skuli því aðeins senda aðflutningsskýrslu til tollstjóra með 

rammaskeyti í þeim tilvikum þegar fylgiskjöl, sem liggja til grundvallar aðflutningsskýrslu, 

uppfylli skilyrði laganna með ótvíræðum hætti.  

Með 33. gr. tollalaga er lögð rík og ótvíræð ábyrgð á hendur tollmiðlara en með 

orðalaginu „vitað eða mátt vita“ í 1. mgr. er ljóst að tollmiðlari ber ekki aðeins ábyrgð í þeim 

tilvikum sem hann veit fyrir víst að upplýsingar innflytjanda eru rangar eða ófullnægjandi. 

Hann ber ábyrgð á upplýsingunum ef hann hefði átt að vita betur en að fara eftir upplýsingum 

frá innflytjanda. Um skyldu til að leggja sjálfstætt mat á fylgiskjöl segir í athugasemdum 

greinargerðar að með ákvæðinu séu tekin „af öll tvímæli um að tollmiðlara er skylt að kalla 

eftir nauðsynlegum gögnum sem liggja skulu til grundvallar aðflutningsskýrslu áður en hann 

sendir rammaskeyti í tölvukerfi tollyfirvalda vegna SMT-tollafgreiðslu“. Þá segir einnig að 

þótt gengið hafi verið út frá því í framkvæmd í nokkurn tíma hafi ákvæðið ekki verið nógu 

skýrt og því væri þessi breyting gerð.32 

                                                
30 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3570. 
31 Sama heimild, bls. 3570. 
32 Sama heimild, bls. 3570. 
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Með því að fjalla sérstaklega um ábyrgð tollmiðlara eins og raun ber vitni og á sama tíma 

að fella úr gildi ákvæði er vörðuðu almenn umboð, eins og áður hefur verið vikið að, er ljóst 

að löggjafinn telur að hér sé um að ræða starfsstétt sem hafi mikla þekkingu umfram almenna 

innflytjendur. Það er því rík ástæða fyrir þeirri miklu ábyrgð sem lögð er á tollmiðlara með 

ákvæðunum sem fjallað hefur verið um. Gera verður ráð fyrir að tollmiðlarar hafi töluvert 

meiri þekkingu en hinn gegni og skynsami maður þegar kemur að tollafgreiðslu innfluttrar 

vöru enda fá þeir ekki leyfi til að starfa sem slíkir án þess að uppfylla þær kröfur sem fjallað 

var um í kaflanum hér á undan. Þá er sérstaklega tekið fram í greinargerð með frumvarpi til 

núgildandi tollalaga að um sé að ræða þjónustu sem veitt er gegn gjaldi.33 Það bendir enn 

fremur til þess að um sérfræðiþjónustu sé að ræða, enda er almennt talið að sérfræðingar vinni 

nánar tiltekin verk gegn greiðslu.34 Það er því ekki úr vegi að íhuga hvort ástæða væri til 

strangara sakarmats þegar kemur að sambærilegu broti sem framið er af gáleysi annars vegar 

af tollmiðlara og hins vegar af almennum innflytjanda. Við mat á gáleysi er algengt að miðað 

sé við „hinn gegna og skynsama mann“. Þá er ekki einblínt á það sem gerandi raunverulega 

vissi, heldur það sem hann hefði mátt gera sér grein fyrir, sem hinn gegni og skynsami 

maður.35 Önnur leið við matið er svokallað einstaklingsbundið gáleysismat, en þá er miðað 

við hvað tiltekinn maður, gerandinn, mátti vita vegna sérstakrar þekkingar sem hann hafði 

undir höndum þegar brotið var framið.36  

Hvort sem tollmiðlarar teljast til sérfræðinga eður ei, er ljóst að um er að ræða starfsstétt 

með mikla þekkingu á sviðinu og því mætti telja eðlilegt að sakarmat væri í það minnsta 

nokkru strangara en þegar kemur að almennum innflytjanda.  

3.2 Ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda 

Um ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda er fjallað í 127. gr. tollalaga en skv. 1. mgr. hvílir hún 

almennt á innflytjanda vöru. Í 1. málsl. 2. mgr. er kveðið á um ábyrgðina þegar tollmiðlari 

kemur fram gangvart tollyfirvöldum en hann ber þá ásamt innflytjanda óskipta ábyrgð á 

greiðslu aðflutningsgjaldanna. Á því er þó sú undantekning í 2. málsl. 2. mgr. að ábyrgð 

tollmiðlara fellur niður ef aðflutningsgjöld hafa verið skuldfærð á innflytjanda, enda hafi 

tollmiðlari haft heimild frá innflytjanda til þess, nema að tollmiðlari hafi vitað eða mátt vita 

að upplýsingar í aðflutningsskjölum væru rangar eða ófullnægjandi, sbr. 33. gr. laganna. Um 

111. gr. eldri tollalaga var fjallað í dómi Hrd. 19. mars 2009 (478/2008) en í málinu hafði 

                                                
33 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3575-76. 
34 Lars Bo Langsted: Rådgivning I, bls. 13. 
35 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 125. 
36 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 128. 
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tollmiðlara verið gert að greiða aðflutningsgjöld vegna vörusendinga fyrirtækis sem var í 

viðskiptum við hann. Tollmiðlarinn hafði skuldfært aðflutningsgjöld á innflytjandann en 

vegna mistaka hafði rangur gjaldmiðill verið tilgreindur í aðflutningsskýrslu sem olli því að 

innflytjandi greiddi of lág gjöld. Tollstjóri úrskurðaði um endurákvörðun í málinu og lýsti 

kröfu vegna aðflutningsgjaldanna í bú innflytjanda sem hafði verið tekið til gjaldþrotaskipta. 

Ekkert fékkst upp í kröfuna og því krafði tollstjóri tollmiðlarann um vangreidd 

aðflutningsgjöld. Héraðsdómur féllst ekki á rök tollmiðlarans sem bar fyrir sig að 

greiðsluábyrgð hans hefði fallið niður um leið og gjöldin voru skuldfærð á innflytjanda. 

Dómurinn sagði hann hafa mátt vita að upplýsingar þær sem fram komu í 

aðflutningsskýrslunni væru rangar og því hefði ábyrgð hans ekki fallið niður við skuldfærslu 

hinna röngu gjalda. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms og því er ljóst að ábyrgð 

tollmiðlara samkvæmt ákvæðinu er raunveruleg. 

Þess má geta að ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda getur í öðrum tilvikum fallið á aðra 

aðila en innflytjanda sjálfan. Sem dæmi um það má nefna tilvik þar sem neyðarleyfi skv. 37. 

gr. tll. hefur verið gefið út en þá er leyfishafi, þ.e. farmflytjandi eða annar aðili sem geymir 

vöruna, ábyrgur fyrir greiðslu aðflutningsgjalda ef innflytjandi stendur ekki í skilum sbr. 2. 

málsl. 1. mgr. 37. gr. Sama á við þegar farmflytjendur, leyfishafar geymslusvæða skv. 69. gr. 

og eftir atvikum umboðsmenn erlendra aðila sem flytja vörur hingað til lands, hafa afhent eða 

tekið í notkun vörur án þess að gætt hafi verið að ákvæðum tollalaga, sbr. 78. gr. tll. 

3.3 Samband endurskoðanda og viðskiptavinar til samanburðar 

Starfsemi tollmiðlara byggir á viðskiptalegum grunni eins og starfsemi annarra 

einkafyrirtækja og hefur hún vaxið mjög á undanförnum árum eins og þegar hefur komið 

fram. Viðskiptin eru þess eðlis að innflytjandi getur auðveldlega leitað til annarra tollmiðlara 

sé hann ekki ánægður með vinnubrögð eða annað í fari miðlarans. Þótt slíkt verði að teljast til 

eðlilegra viðskipta minnir staða tollmiðlara um margt á stöðu endurskoðenda fyrir hrun 

bankanna árið 2008. Ljóst er að störf starfsstéttanna tveggja eru gjörólík en hér verður leitast 

við að bera samband endurskoðanda og viðskiptavinar saman við samband tollmiðlara og 

innflytjanda til að skýra stöðu tollmiðlara. Við samanburðinn verður annars vegar litið til eldri 

laga um endurskoðendur nr. 18/1997 sem voru í gildi fyrir hrun en hins vegar verður fjallað 

um breytingar sem urðu við innleiðingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB frá 

17. maí 2006. Það var gert með núgildandi lögum um endurskoðendur nr. 79/2008 (hér eftir 
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enl.) en staða endurskoðenda gagnvart viðskiptavinum virðist hafa breyst nokkuð með 

gildistöku þeirra 1. janúar árið 2009.37 

Í eldri lögum um endurskoðendur frá 1997 var fjallað um ýmis skilyrði sem menn urðu að 

uppfylla til að öðlast löggildingu sem endurskoðendur. Í 9. gr. laganna var fjallað um 

vanhæfisástæður og var kveðið á um sex tilvik í jafn mörgum töluliðum 1. mgr. þar sem 

endurskoðanda var óheimilt að endurskoða hjá stofnunum og fyrirtækjum. Tilvikin voru m.a. 

skv. 1. tölul. að endurskoðandi mátti ekki vera ábyrgur fyrir skuldbindingum viðkomandi 

stofnana eða fyrirtækja og að honum var óheimilt að endurskoða ef hann sjálfur, venslamenn 

hans eða næstu yfirmenn áttu meira en óverulegra hagsmuna að gæta hjá viðkomandi stofnun 

eða fyrirtæki skv. 4. tölul. Þá var endurskoðanda óheimilt að endurskoða ef hann var 

fjárhagslega háður þeim sem endurskoða átti skv. 5. tölul. og honum var einnig óheimilt að 

eiga hlut í fyrirtæki sem hann endurskoðaði skv. 2. mgr. 9. gr.  Samkvæmt 1. málsl. 3. mgr. 9. 

gr. mátti endurskoðandi ekki í þrjú ár samfellt eiga stærri hluta en 20% af veltu sinni undir 

einum viðskiptavini sem hann eða endurskoðunarfyrirtæki endurskoðaði fyrir þótt 

endurskoðendaráð hefði getað gert undanþágu frá þeirri reglu skv. 2. málsl. 3. mgr. Í 

greinargerð með frumvarpi til laganna kom fram að tilgangur ákvæðanna hefði m.a. verið sá 

að gera endurskoðendur sjálfstæðari í starfi og auka á trúverðugleika þeirra. Um 3. mgr. segir 

sérstaklega að eðlilega sé það svo: 
 

að ef endurskoðandi eða endurskoðunarfyrirtæki hefur meira en 20% af tekjum sínum af einu 
endurskoðunarverkefni er hætta á að trúverðugleiki og hlutlægni hans verði dregin í efa þar sem 
með góðum rökum má halda fram að hann sé orðinn háður því að endurskoða slíkt fyrirtæki 
vegna þess hve stóran hlut tekna hann fær fyrir þann starfa.38 
 

Ráðherra bar að viðhafa eftirlit með framkvæmd laganna skv. 1. mgr. 11. gr. og skipaði hann 

einnig þrjá menn í endurskoðendaráð skv. 1. mgr. 12. gr. sem tók mál til meðferðar í kjölfar 

kvörtunar eða að eigin frumkvæði í samræmi við 5. kafla laganna. 

Þrátt fyrir að ákvæðin sem fjallað hefur verið um hér að ofan hafi verið til þess fallin að 

tryggja rétta endurskoðun og koma í veg fyrir að endurskoðendur yrðu háðir viðskiptavinum 

sínum er nokkuð ljóst að endurskoðun fór ekki að öllu leyti fram samkvæmt lögunum fyrir 

hrun bankanna. Eftir hrunið var mikið rætt og ritað um að endurskoðendur hefðu brugðist 

skyldum sínum og voru þeir m.a. harðlega gagnrýndir á Alþingi. Í ræðu sinni vegna 

ákvörðunar EES-nefndarinnar nr. 32/2012 um breytingu á XXII. viðauka við EES-

samninginn sagði Pétur H. Blöndal að: 
                                                
37 Ekki þykir ástæða til að fjalla sérstaklega um refsi- eða skaðabótaábyrgð endurskoðenda heldur verður lögð 
áhersla á viðskiptasambandið, enda er ábyrgð endurskoðenda gerólík ábyrgð tollmiðlara. 
38 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 1880. 
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það [væri] dálítið hlálegt að tveimur til þremur mánuðum fyrir hrun undirrituðu endurskoðendur 
ársreikninga bankanna sem sýndu gífurlegt eigið fé og fjöldamörg önnur stórfyrirtæki fengu 
sama stimpil. Tveimur til þremur mánuðum seinna var allt hrunið og litlu hluthafarnir sátu eftir 
með sárt enni, töpuðu öllu sínu, þjóðin tapaði, fyrirtæki urðu gjaldþrota o.s.frv. En ábyrgð 
endurskoðenda virðist ekki hafa verið nein.39  

 

 
Í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis kom fram að ráðgjafarþjónusta varðandi skattamál og 

reikningsskil hefði verið orðinn stór hluti af starfi endurskoðenda en það hafi skilað meiri 

tekjum en almenn endurskoðun. Þegar sömu fyrirtæki sinntu ráðgjöf og endurskoðun varð til 

ákveðin hætta á hagsmunaárekstrum í þeim tilvikum þegar viðskiptavinurinn var ósáttur við 

niðurstöðu endurskoðunar en hann hefði auðveldlega getað hætt að kaupa ráðgjöf af 

endurskoðunarfyrirtækinu. Þá verður til sú áhætta „að fagmennskan gefi eftir í starfi 

endurskoðenda og þeir missi sjónar á samfélagslegu hlutverki sínu“. 40  Niðurstaða 

nefndarinnar varðandi starf endurskoðenda var svo einfaldlega sú að „skort hafi á að 

endurskoðendur sinntu nægilega skyldum sínum við endurskoðun reikningsskila 

fjármálafyrirtækjanna árið 2007 og við hálfársuppgjör 2008“.41 

Staðan var í raun sú fyrir hrun að ef endurskoðendur skrifuðu ekki upp á það sem 

viðskiptavinurinn óskaði eftir, leitaði viðskiptavinurinn annað með viðskipti sín, með 

tilheyrandi tekjumissi fyrir endurskoðandann. Segja má að slík viðskipasambönd hafi verið 

þvinguð að þessu leyti en það er auðvitað ekki svo að um algilda reglu hafi verið að ræða og 

að öll viðskiptasambönd endurskoðenda og viðskiptavina þeirra hafi verið með þessum hætti. 

Þá er ljóst að þeim mun stærri sem viðskiptavinurinn var, því meiri voru hagsmunirnir fyrir 

endurskoðendur. 

3.3.1 Ný lög um endurskoðendur 

Við gildistöku nýju laganna um endurskoðendur urðu nokkrar breytingar sem miðuðu m.a. að 

því að gera endurskoðanda óháðari viðskiptavinum sínum. Í almennum athugasemdum 

greinargerðar þeirrar er fylgdi frumvarpi til laganna segir að tilgangur tilskipunarinnar sé: 
 
að tryggja með betri hætti en áður að fjárfestar og aðrir hagsmunaaðilar geti reitt sig á störf 
endurskoðenda og að koma í veg fyrir fjármálamisferli innan Evrópusambandsins. Í kjölfar 
fjármálamisferla sem átt hafa sér stað á síðastliðnum árum hefur Evrópusambandið áréttað 
mikilvægi þess að skýrar og einsleitar reglur gildi um störf endurskoðenda innan sambandsins. Í 
því skyni er með tilskipuninni m.a. leitast við að skýra skyldur endurskoðenda, reyna eftir 

                                                
39 Þskj. 1362, 140. lögþ. 2011-12, bls. 1. 
40 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 8. bindi, bls. 50. 
41 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 3. bindi, bls. 153. 
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fremsta megni að tryggja óhæði þeirra og auka samstarf eftirlitsaðila innan 
Evrópusambandsins.42 

 

Þá eru í greinargerðinni tilteknar helstu breytingar sem fram komu í frumvarpinu en þær voru 

m.a. að endurskoðendum var gert skylt að vera aðilar að Félagi löggiltra endurskoðenda og 

fara eftir siðareglum félagsins sem ráðherra staðfestir. Starfsemi endurskoðendaráðs var breytt 

á þann hátt að það sinni eftirliti með endurskoðendum og endurskoðendafyrirtækjum, bæði 

hvað varðar skráningu, endurmenntun og reglubundið gæðaeftirlit. Þá skyldu allir 

endurskoðendur sæta reglulegu gæðaeftirliti og settar voru fram enn strangari kröfur til að 

koma í veg fyrir að endurskoðendur verði háðir fyrirtækjum sem tengjast 

almannahagsmunum.43  

Án þess að farið verði of ítarlega í ákvæði laga um endurskoðendur má geta þess að 

fjallað er um starfstíma endurskoðenda í 20. gr. laganna og er þar kveðið á um að 

endurskoðanda verði ekki sagt upp vegna ágreinings um reikningsskilareglur eða 

endurskoðunaraðferðir, sjá 3. málsl. 1. mgr. Í 20. gr. er einnig kveðið á um að við skipti á 

endurskoðanda skuli fráfarandi endurskoðandi upplýsa nýjan endurskoðanda um ástæður fyrir 

starfslokum sínum sbr. 1. málsl. 2. mgr. Þá er sérstaklega kveðið á um að endurskoðendum 

sem endurskoða einingar sem tengjast almannahagsmunum sé skylt að taka hlé frá þeirri 

endurskoðun í tvö ár samfellt, eigi síðar en sjö árum eftir að þeim var falið verkið skv. 3. mgr. 

20. gr. Í 2. mgr. 21. gr. enl. er lagt bann við því að greiðsla fyrir endurskoðun sé skilyrt með 

nokkrum hætti eða tengd öðru en endurskoðuninni og þá er gæðaeftirlit hert í 22. gr. m.a. með 

því að þeir sem annast endurskoðun eininga tengdra almannahagsmunum skulu sæta 

gæðaeftirliti eigi sjaldnar en á þriggja ára fresti skv. 2. mgr. greinarinnar.  

Ljóst er að breytingar þær sem fjallað hefur verið stuttlega um hér á undan eru til þess 

fallnar að gera endurskoðendur óháðari viðskiptavinum sínum en áður var og þannig vekja 

traust á bæði vinnubrögðum endurskoðenda og undirritun þeirra en ekki síst á rekstri 

fyrirtækja í landinu sem greiða fyrir þjónustu endurskoðenda. Það er jú gríðarlega mikilvægt 

fyrir viðskiptalífið að undirritun endurskoðanda á ársreikningi fyrirtækis hafi þá merkingu 

sem henni ber lögum samkvæmt enda miklir hagsmunir í húfi fyrir alla aðila máls, þ.e. 

fyrirtækin í landinu, endurskoðendur, almenning og ekki síst ríkissjóð. Í því samhengi mætti 

spyrja hvort brugðist hafi verið of seint við þeim aðstæðum sem uppi voru með setningu nýrra 

laga um endurskoðendur enda öllum þeim sem létu sig málið varða bæði ljóst að skrifað var 

upp á ársreikninga íslensku bankanna sem féllu hver á fætur öðrum haustið 2008 og hver áhrif 
                                                
42 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 4779. 
43 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 4779-80. 
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þess voru á almenning hér á landi sem og víðar. Við það verður ekki dvalið frekar enda var 

tilgangur umfjöllunar þessa kafla að sýna fram á þekktar aðstæður sem svipar til aðstæðna 

tollmiðlara og mikilvægi þess að lögum um endurskoðendur var breytt til að bregðast við 

þessum aðstæðum. 

3.3.2 Þörf á breytingum vegna aðstöðu tollmiðlara? 

Af umfjöllun um samband endurskoðanda og viðskiptavinar hér á undan má sjá að margt er 

líkt með stöðu tollmiðlara og stöðu endurskoðenda fyrir hrun. Þeir sinna m.a. báðir störfum 

sem krefjast sérþekkingar og starfa fyrir aðila sem hafa að jafnaði ekki sömu eða sambærilega 

þekkingu á sviðinu. Báðir eru í þeirri stöðu að hafa möguleika á því að hagræða málum á 

ákveðinn hátt þannig að viðskiptavinur hagnist að einhverju leyti. Þá fá þeir báðir greitt fyrir 

þjónustu sína og starfa á opnum markaði. 

Þessi aðstaða getur boðið upp á ákveðna hagsmunaárekstra sem gætu orsakað þvingaða 

stöðu tollmiðlara gagnvart innflytjanda á sama hátt og átti sér stað varðandi endurskoðendur 

og viðskiptavini þeirra. Þvingaða stöðu á þann hátt að valið standi um að senda skýrslu 

samkvæmt upplýsingum frá innflytjanda, gegn betri vitund tollmiðlara og vitandi vits um þá 

ábyrgð sem á honum hvílir, ellegar missa viðskipti. Því vakna spurningar um það hvort ráð 

væri að endurskoða ákvæði tollalaga varðandi stöðu og ábyrgð tollmiðlara til að koma í veg 

fyrir að slíkir hagsmunaárekstrar geti komið upp. Það er mikilvægt að lögum sem tollalögum, 

er hafa jafn mikil áhrif á ríkissjóð og almenning og raun ber vitni, sé fylgt eftir og vankantar 

sniðnir af jafnóðum og reynsla varðandi framkvæmd ákvæðanna verður til hjá þeim sem 

lögunum framfylgja.  

Harla ólíklegt er að eitthvað í líkingu við bankahrunið muni gerast á sviði tollamála sem 

gæti orsakað róttækar breytingar á sambandi innflytjanda og tollmiðlara. Með vísan til 

ofangreinds verður þó að segja að full ástæða sé til að endurskoða ákvæðin sem fjallað hefur 

verið um með tilliti til sambands tollmiðlara og innflytjanda með það að markmiði að koma í 

veg fyrir að til hagsmunaárekstra komi. Hér var þó aðeins ætlunin að skýra frá aðstöðu 

tollmiðlara í starfi sínu gagnvart innflytjanda en fjallað verður nánar um ábyrgð á rangri eða 

ófullnægjandi upplýsingagjöf í aðflutningsskýrslu í næstu köflum. 

3.4 Ábyrgð á upplýsingum og greiðslu aðflutningsgjalda erlendis 

Þegar litið er til erlendra réttarheimilda er ljóst að ekki gilda sambærilegar reglur varðandi 

ábyrgð tollmiðlara á upplýsingum í aðflutningsskýrslu og greiðslu aðflutningsgjalda og gilda 

hér á landi. Svo virðist sem tollmiðlarar í Noregi, Svíþjóð og almennt innan 

Evrópusambandsins beri sambærilega ábyrgð og almennir umboðsmenn en hafi ekki aukna 
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ábyrgð vegna sérfræðiþekkingar. Það er því ekki kveðið sérstaklega á um ábyrgð þeirra 

varðandi skýrslugjöf og þaðan af síður um greiðsluábyrgð, standi innflytjandi ekki í skilum.  

Í Noregi ber viðtakandi ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda samkvæmt norsku 

tollalögunum og á það við hvort sem hann kemur fram í eigin nafni skv. 1. mgr. 2-2. gr. eða 

einhver annar komi fram fyrir hans hönd skv. 2. mgr. sömu greinar. Hins vegar ber hver sá 

sem veitir upplýsingar er leiða til þess að aðflutningsgjöld verða ekki réttilega greidd 

sameiginlega ábyrgð með viðtakanda á greiðslu gjaldanna, hafi hann vitað eða mátt vita að 

upplýsingarnar væru rangar skv. 3. mgr. sömu greinar. Í athugasemd um 2.2. grein norsku 

tollalaganna segir að umboðsmaðurinn skili aðflutningsskýrslunni í nafni innflytjanda og sé 

því ekki tollskyldur aðili enda komi hann fram í beinu umboði og er vísað til reglna 

Evrópusambandsins í því sambandi. Aftur á móti beri hann ábyrgð ef ekki kemur skýrlega 

fram að hann sé í umboði innflytjanda. 

Í 1. mgr. 18. gr. reglugerðar Evrópusambandsins er fjallað um tollmiðlara eins og áður 

hefur komið fram en miðlarinn kemur fram fyrir hönd innflytjanda samkvæmt beinu eða 

óbeinu umboði. Aðeins í þeim tilvikum að umboðsmaður láti ekki vita að hann komi fram 

fyrir hönd annars manns eða ef hann kemur fram fyrir hönd annars manns án heimildar, ber 

hann ábyrgð á öllum athöfnum eins og þær væru hans eigin skv. 2. málsl. 1. mgr. 19. gr. 

reglugerðarinnar. 

Í Svíþjóð gildir reglugerð Evrópusambandsins eins og áður hefur komið fram. Þegar um er 

að ræða beint umboð kemur tollmiðlari fram í nafni innflytjanda og innflytjandi ber ábyrgð á 

greiðslu gjalda en þegar um er að ræða óbeint umboð og tollmiðlari kemur fram í eigin nafni, 

ber hann sameiginlega ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda með innflytjanda.44 Á vefsíðu 

sænska tollsins er þó áréttað að algengast sé að notast sé við bein umboð og því beri 

innflytjandi alla jafna ábyrgð á upplýsingum í aðflutningsskýrslum. Í því skyni skuli 

tollmiðlari gæta þess að innflytjandi sé vel upplýstur um efni skýrslunnar áður en hún er send 

tollyfirvöldum.45  

Svo virðist sem þeir sem starfa sem tollmiðlarar innan Evrópusambandsins og í Noregi 

beri sambærilega ábyrgð og almennir umboðsmenn en ekki sem sérfræðingar á sviði 

innflutnings eins og hér á landi. Það er áhugavert í ljósi þess að ákvæði varðandi ábyrgð 

almennra umboðsmanna var fellt úr íslensku tollalögunum eins og áður hefur verið fjallað 

um. Því er ljóst að þótt oft sé það svo að íslensk löggjöf fylgi löggjöf Norðurlandanna er það 

ekki raunin hér. 

                                                
44Vefsíða sænska tollsins, http://tull.se/sv/foretag. 
45Vefsíða sænska tollsins, http://tull.se/sv/foretag. 
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4 Rannsókn mála vegna brota gegn 172. gr. tollalaga 
Röng upplýsingagjöf við innflutning á hinum ýmsu vörum til landsins varðar ekki í öllum 

tilvikum aðeins við tollalög heldur getur einnig verið um að ræða brot á öðrum lögum t.d. 

almennum hegningarlögum nr. 19/1940 (hér eftir hgl.), lögum um ávana- og fíkniefni nr. 

65/1974 eða vopnalögum nr. 16/1998. Það er misjafnt eftir tegund og eðli brota hver fer með 

rannsókn mála en einnig getur alvarleiki brots haft áhrif á það. Í fyrsta hluta þessa kafla 

verður fjallað stuttlega um rannsókn mála hjá tollstjóra, lögreglu og héraðssaksóknara og farið 

yfir þau atriði sem ákvarða hver annast rannsóknina hverju sinni. Í öðrum hluta verður fjallað 

um ákveðna erfiðleika sem virðast vera til staðar við sönnunarfærslu þegar kemur að brotum á 

172. gr. tll. þrátt fyrir að ákvæði varðandi ábyrgð á rangri upplýsingagjöf virðist nokkuð skýr 

og afdráttarlaus. Verður í því sambandi farið yfir breytingar á saknæmisskilyrðum 172. gr. tll. 

og möguleg pólitísk áhrif þar á. Verður í því sambandi fjallað um dóma með það að markmiði 

að skýra sjónarmið sem lögð hafa verið til grundvallar í niðurstöðum þeirra. Þá verður einnig 

stuttlega komið inn á rétt einstaklings til að teljast saklaus uns sekt er sönnuð. Að síðustu 

verður fjallað um lögreglurannsóknir og jafnræði aðila og því m.a. velt upp hvort áhugi 

lögreglu á málaflokknum og aukið álag geti haft áhrif á afdrif þeirra mála sem kærð eru til 

lögreglu. Verður í því skyni fjallað um tvö mál sem tollstjóri kærði til lögreglu en annað 

þeirra var fellt niður og rannsókn hætt í hinu. Voru ákvarðanir lögreglustjóra kærðar til 

ríkissaksóknara. 

4.1 Rannsókn mála og skipting milli embætta 

Samkvæmt 1. mgr. 183. gr. tollalaga annast tollstjóri rannsókn brota gegn refsiákvæðum 

XXII. kafla laganna að svo miklu leyti sem slík rannsókn er ekki í höndum lögreglu. Honum 

er skylt að hefja rannsókn ef til staðar er rökstuddur grunur eða vitneskja um refsivert brot 

hvenær sem þess gerist þörf. Er um að ræða lögmælta undantekningu frá 1. mgr. 52. gr. laga 

um meðferð sakamála nr. 88/2008 (hér eftir sml.) enda er það jafnan í verkahring lögreglu, 

eftir atvikum undir stjórn héraðssaksóknara eða lögreglustjóra, að rannsaka sakamál. 

Rannsóknardeild tollstjóra sinnir því hlutverki tollstjóra sem hér ræðir um og vinnur deildin 

mest megnis eftir upplýsingum frá tolleftirlitsdeild sem starfar á vettvangi.46 Í þeim tilvikum 

sem lögregla fer ekki með rannsókn brota er henni skylt að veita tollstjóra nauðsynlega aðstoð 

í þágu rannsóknar með því t.d. að færa mann til skýrslugjafar hjá tollstjóra ef hann hefur að 

forfallalausu ekki sinnt kvaðningu þess efnis skv. 2. mgr. 52. gr. en um rannsókn, yfirheyrslu 

                                                
46 Ársskýrsla tollstjóra 2014, bls. 16. 
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grunaðra manna og aðrar skýrslutökur fer að öðru leyti eftir ákvæðum laga um meðferð 

sakamála skv. 4. mgr. 183. gr. tll.  

Þegar tollalagabrot varða einnig við almenn hegningarlög eða önnur sérrefsilög eða 

tengjast þess konar brotum, skal tollstjóri tilkynna það viðkomandi lögreglustjóra sem tekur 

ákvörðun um framhald rannsóknarinnar skv. 1. mgr. 184. gr. tll. Skal tollstjóri þá tilkynna 

bæði þann hluta brotsins sem varðar almenn hegningarlög eða önnur sérrefsilög og þann hluta 

brotsins er varðar tollalög og annast þá lögregla rannsóknina nema lögreglustjóri ákveði að 

hentugra sé að tollstjóri annist rannsóknina í heild eða að hluta. Kveðið er sérstaklega á um 

samvinnu embættanna í 3. mgr. 184. gr. tll. en þar segir að tollstjóra beri að hafa samvinnu 

við lögreglu og ákæruvald um rannsókn mála þegar tilefni er til þess eða þess sé óskað af 

hálfu lögreglustjóra. Á sama hátt beri lögreglustjóra að hafa samvinnu við tollyfirvöld um 

rannsókn mála ef sérstaklega reynir á sérþekkingu tollgæslu eða alþjóðlegar skuldbindingar 

Íslands í tollamálum. 

Þriðja embættið sem getur komið til með að annast rannsóknir umræddra mála er 

héraðssaksóknari en embættið sinnir rannsóknum á alvarlegum brotum gegn skatta- og 

tollalögum skv. 2. mgr. 8. gr. lögreglulaga nr. 90/1996. Því er ljóst að tollstjóri annast 

eingöngu rannsókn mála þar sem aðeins er um að ræða brot á tollalögum og þá aðeins að 

brotin teljist ekki til alvarlegra brota. Alvarleg brot gegn tollalögum eru hins vegar ekki 

skilgreind frekar. Greininni var breytt með 25. gr. laga nr. 47/2015 um breytingu á lögum um 

meðferð sakamála og lögreglulögum og segir um ákvæðið í greinargerð með frumvarpi að 

það sé að efni til svipað 1. gr. laga nr. 135/2008 um embætti sérstaks saksóknara með síðari 

breytingum. Í frumvarpinu sjálfu er aðeins fjallað um skatta- og efnahagsbrot sem og alvarleg 

brot gegn almennum hegningarlögum og voru tollalög í þessu sambandi ekki nefnd fyrr en 

eftir 2. umræðu málsins á Alþingi. Um ákvæðið segir jafnframt að hér sé nánast um sömu 

verkefni að ræða og þau er efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra annaðist áður.47 Verður því 

að telja að með alvarlegum brotum sé átt við brot þar sem miklir fjármunir eru í húfi.  

4.1.1 Tölfræði 

Til að gefa einhverja mynd af fjölda brota og umfangi þeirra mála sem rannsökuð eru árlega 

verður farið stuttlega yfir birta tölfræði embættanna. Ljóst er að stór hluti þeirra mála sem 

koma upp hjá tollstjóra rata ekki á borð rannsóknardeildarinnar en þá er um að ræða minni 

brot sem lokið er á vettvangi með greiðslu sektar. Árið 2015 voru t.d. gerðar 2.400 

                                                
47 Þskj. 660, 144. lögþ. 2014-15, bls. 16-17. 



 27 

sektargerðir hjá embættinu að upphæð 15.806.705 króna en aðeins 74 þeirra voru gerðar hjá 

rannsóknardeildinni.48 

Árið 2013 komu 283 mál á borð rannsóknardeildar og voru 55 þeirra kærð til lögreglu en 

138 málum var lokið með sektargerð hjá deildinni.49 Rannsóknardeildinni bárust 323 mál árið 

2014 og þar af voru 119 send lögreglu.50 Árið 2015 bárust deildinni 266 og voru 82 þeirra 

kærð til lögreglu.51 Árið 2016 bárust rannsóknardeildinni svo 270 og af þeim voru 87 kærð til 

lögreglu.52 

Í ársskýrslum á vef ríkissaksóknara er birt sundurliðuð tölfræði með tilliti til brotaflokka 

og voru tölurnar á milli ára nokkuð mismunandi. Árið 2013 voru 23 brot á tollalögum 

afgreidd hjá embættinu en aðeins ákært fyrir 13 þeirra þ.e. í 65% tilvika en hin átta brotin 

voru felld niður.53 Árið 2014 voru 14 brot afgreidd og ákært í 13 þeirra, þ.e. í 93% tilvika.54 

2015 voru 29 brot afgreidd og ákært í þeim öllum.55 Árið 2016 voru svo afgreidd 18 brot hjá 

embættinu og ákært í 16 þeirra en það eru 89% brotanna.56 Þess ber þó að geta að inni í 

tölunum eru ekki þau mál sem send/kærð voru til lögreglu en vísað var frá eða rannsókn hætt. 

Í því skyni að fá upplýsingar um þau mál var haft samband við ríkissaksóknara sem benti á að 

það væri í verkahring lögreglustjóra að halda utan um slíkar tölur. Var í kjölfarið einnig haft 

samband við Ríkislögreglustjóra en ekki hefur borist svar frá embættinu.57 Ekki er því unnt að 

svo stöddu að birta upplýsingar um hversu mörgum málum var vísað frá eða hætt rannsókn. 

Hins vegar verður síðar í kaflanum fjallað um tvö slík mál og þau gefa vonandi innsýn í 

málaflokkinn þótt ekki sé hægt að draga of miklar ályktanir af svo fáum málum. 

4.2 Erfiðleikar við sönnun og rétturinn til að teljast saklaus uns sekt er sönnuð 

Í fyrri köflum ritgerðarinnar hefur verið farið yfir ákvæði tollalaga varðandi ábyrgð 

innflytjanda og tollmiðlara þegar ranglega er staðið að upplýsingagjöf við innflutning vöru. 

Þrátt fyrir að ákvæðin hljómi nokkuð skýr kann framkvæmdin að vera öllu flóknari. Til að 

mynda getur verið erfitt að sanna gáleysi eða ásetning þeirra sem um ræðir þegar tollmiðlarar 

sjá um afgreiðslu sendinga fyrir hönd innflytjenda. Felast erfiðleikarnir einkum í þeirri 

staðreynd að í flestum tilvikum vita tollyfirvöld eða hver sá er annast rannsókn málsins ekki 

                                                
48 Ársskýrsla tollstjóra 2015, bls. 67. 
49 Ársskýrsla tollstjóra 2014, bls. 38. 
50 Ársskýrsla tollstjóra 2014, bls. 38. 
51 Ársskýrsla tollstjóra 2015, bls. 67. 
52 Ársskýrsla tollstjóra 2016, bls. 69. 
53 Ársskýrsla ríkissaksóknara 2013, bls. 12.  
54 Tölfræði ákæruvaldsins 2014, bls. 7.  
55 Tölfræði ákæruvaldsins 2015, bls. 6.  
56 Tölfræði ákæruvaldsins 2016, bls. 6.  
57 Erindi sent 11. desember 2017. 
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hvað fer innflytjanda og miðlara á milli. Þar af leiðandi getur verið erfitt að sanna hvor þeirra 

gaf raunverulega rangar upplýsingar eða kom því til leiðar að rangar upplýsingar yrðu gefnar. 

Vísast í því sambandi til umfjöllunar í 3. kafla varðandi fjárhags- og viðskiptalega hagsmuni 

beggja aðila og mögulega þvingaða stöðu tollmiðlara gagnvart innflytjanda. Til að kanna 

framkvæmdina nánar verður hér á eftir fjallað um 172. gr. tollalaga, saknæmisskilyrði 

ákvæðisins og þær breytingar sem gerðar hafa verið á greininni í seinni tíð. Þá verður einnig 

farið yfir dóma sem kunna að varpa ljósi á ákvæðið og þá erfiðleika við sönnun sem hér hafa 

verið nefndir. Fyrst verður þó farið stuttlega yfir réttinn til að teljast saklaus uns sekt er 

sönnuð enda varla hægt að fjalla um sönnun í sakamálum án þess að koma inn á þann rétt. 

4.2.1 Rétturinn til að teljast saklaus uns sekt er sönnuð 

Í umræðu um mikilvægi þess að hver sá sem brýtur gegn ákvæðum tollalaga og/eða annarra 

laga með rangri upplýsingagjöf við innflutning vöru sæti raunverulegri ábyrgð má ekki 

gleyma að staldra örstutt við andstæð sjónarmið. Það eru sjónarmið sem snúa að réttinum til 

réttlátrar málsmeðferðar og þá sérstaklega rétti þess sem borinn er sökum um refsiverða 

háttsemi hverju sinni til að teljast saklaus uns sekt hans er sönnuð skv. 2. mgr. 70. gr. 

stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir stjskr.), sbr. 2. mgr. 6. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir MSE), sbr. einnig 2. mgr. 14. gr. Alþjóðasamnings 

um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Er um að ræða eina af mikilvægustu meginreglum 

opinber réttarfars og var ákveðið að hún skyldi tiltekin sérstaklega í stjórnarskránni þrátt fyrir 

að hún hafi verið talin gildandi réttur áður.58 Reglan kemur að hluta til fram í 108. gr. sml., 

þar sem kveðið er á um að sönnunarbyrði um sekt ákærða og atvik, sem telja má honum í 

óhag, hvíli á ákæruvaldinu. Er staðan því sú að í þeim tilvikum sem ekki tekst að sanna sekt 

ákærða skal sýkna hann af ákæru.59 Um XVI. kafla laga um meðferð sakamála segir í 

greinargerð með frumvarpi til laganna að umræddar greinar í stjórnarskránni og MSE hafi 

verið túlkaðar svo að sönnunarfærsla skuli vera milliliðalaus í sakamálum. Með því sé átt við 

að sönnunargögn skuli lögð fyrir dómarann sem dæmir í málinu og að dómurinn skuli 

byggður á þeim gögnum. Mikilvægt sé að dómarinn sem dæmir í máli hafi tækifæri til að 

hlýða á og spyrja þá sem bera vitni fyrir dóminum og geti metið framburð með tilliti til 

sönnunargildis í málinu.60 

Það er þó ekki svo að reglan gildi aðeins fyrir dómstólum heldur hafa 

Mannréttindadómstóllinn og Mannréttindanefnd Evrópu talið að reglan gildi einnig um 

                                                
58 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 533-534. 
59 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, mannréttindi, bls. 275. 
60 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1457. 
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framkvæmdarvald ríkisins. Reglan gildir því einnig við rannsókn mála hjá tollstjóra og 

lögreglu og er stjórnvöldum ekki heimilt að gera ráð fyrir sekt manna við úrlausn mála hans 

nema hann hafi verið dæmdur sekur. Undantekning á þeirri reglu er þó í þeim tilvikum þar 

sem máli er lokið með sektargreiðslu. Þá hafa þeir grunuðu játað brot sitt og gengist við 

sektinni og því ekki þörf á að sanna sök þeirra í dómi.61 

4.3 Ákvæði 172. gr. tollalaga 

Mikið reynir á 172. gr. tollalaga en orðalag ákvæðisins hefur mikla þýðingu þegar kemur að 

því að meta hvort ákært verði fyrir brot á lögunum. Því er ástæða til að rýna frekar í ákvæðið í 

heild og kanna breytingar sem á því hafa verið gerðar. Í kjölfarið verður farið yfir framkvæmd 

ákvæðisins með tilliti til ábyrgðar innflytjanda og tollmiðlara sem fjallað var um í 3. kafla. 

Reynt verður að komast að niðurstöðu um það hvar ábyrgð innflytjanda sleppir og ábyrgð 

tollmiðlara tekur við, eða hvort hægt sé að skilja þar á milli yfir höfðu. 

4.3.1 Þróun ákvæðisins í seinni tíð 

Fyrstu þrjár málsgreinar 126. gr. eldri tollalaga nr. 55/1987 voru við setningu laganna 

samhljóða áður gildandi ákvæðum 63. gr. laga um tollheimtu og tolleftirlit nr. 59/1969 með 

síðari breytingum og hljóðuðu svo: 

 
Nú gefur maður tollstarfsmanni ranga skýrslu eða leggur fram gögn sem eru röng eða villandi 

um tegund, magn eða verðmæti farms eða vöru og skal hann þá sæta sektum, nema hann sanni 
að hvorki honum né þeim sem kemur fram fyrir hans hönd verði um kennt.  

Nú verður maður uppvís að því að láta tollstarfsmanni í té rangar upplýsingar, sbr. 1. mgr., í 
því skyni að svíkja undan eða fá ívilnun á tolli eða gjöldum og skal hann þá sæta sektum, svo og 
varðhaldi eða fangelsi ef miklar sakir eru eða brot er ítrekað. Sömu refsingu skal sá sæta sem 
veit eða má vita að upplýsingar, sem hann lætur tollstarfsmönnum í té, eru til þess fallnar að 
hafa framangreind áhrif.  

Að svo miklu leyti sem brot er ekki refsivert skv. 123.-125. gr. skal beita ákvæðum 1. og 2. 
mgr. þessarar greinar um þá sem gefa rangar eða villandi yfirlýsingar eða leggja fram röng eða 
villandi skjöl í sambandi við tollamál.  

 
Ekki er talin ástæða til að rekja sögu ákvæðisins lengra aftur í tímann enda hafa fyrri ákvæði 

varðandi ranga upplýsingagjöf takmarkað framlag til umfjöllunarinnar. Ákvæðinu var breytt 

nokkuð með lögum nr. 69/1996 um breytingu á tollalögum og eftir breytinguna varð það 

líkara því ákvæði sem nú er í gildi. Töluvert var fjallað um málið á Alþingi og sagði m.a. í 

greinargerð með frumvarpi til laganna að gera ætti refsivert að leggja ekki fram nauðsynleg 

gögn til tollafgreiðslu samkvæmt lögunum. Þá var einnig ætlunin að kveða á um lágmarkssekt 

gegn ákvæðunum sem væri minnst tvöföld og mest tíföld sú upphæð sem dregin var undan. Í 

greinargerðinni var einnig fjallað um tilvik þar sem einstaklingur leynir upplýsingum sem 
                                                
61 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 535. 
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nauðsynlegar eru vegna tollafgreiðslu en um slík tilvik fór skv. 134. gr. eldri tollalaga og voru 

viðurlög samkvæmt ákvæðinu 20% álag á tollverð eða toll. Var talið réttara að sömu viðurlög 

ættu við um slík tilvik og þegar einstaklingur afhendir rangar upplýsingar sbr. 126. gr. 

laganna.62 Umræddar breytingar voru samþykktar og urðu að lögum en í meðferð þingsins var 

önnur mikilvæg breyting gerð á ákvæðunum. Sú breyting var gerð í kjölfar breytingartillagna 

frá efnahags- og viðskiptanefnd en hún fól í sér að saknæmisskilyrðum og 

refsihækkunarákvæði var bætt við. 63  Fyrstu þrjár málsgreinarnar hljóðuðu svo eftir að 

breytingalögin voru samþykkt: 
 

Hver sem af ásetningi, stórfelldu gáleysi eða ítrekað veitir rangar eða villandi upplýsingar um 
tegund, magn eða verðmæti farms eða vöru eða leggur ekki fram til tollmeðferðar gögn sem lög 
þessi taka til skal sæta sektum sem nema skulu að lágmarki tvöfaldri en að hámarki tífaldri 
þeirri fjárhæð sem undan var dregin af aðflutningsgjöldum. 

Hafi brot skv. 1. mgr. verið framið með þeim ásetningi að svíkja undan eða fá ívilnun á 
aðflutningsgjöldum skal það, auk sekta, varða varðhaldi eða fangelsi ef miklar sakir eru eða brot 
er ítrekað. 

Að svo miklu leyti sem brot er ekki refsivert skv. 123.–125. gr. skal beita ákvæðum 1. og 2. 
mgr. þessarar greinar um þá sem gefa rangar eða villandi yfirlýsingar eða leggja fram röng eða 
villandi skjöl í sambandi við tollamál. 

 
Eftir breytinguna var gerð krafa um ákveðin saknæmisskilyrði í fyrsta sinn, þ.e. ásetning eða 

stórfellt gáleysi og þurftu því ákærendur að sýna fram á huglæga afstöðu hins ákærða svo að 

refsingu yrði komið við. Ekki eru hins vegar til almennar og óhagganlegar skilgreiningar á 

hugtökunum ásetningur og gáleysi, hvorki í lögum né lögskýringargögnum64. Um hugtökin 

segir t.d. í athugasemdum með 2. kafla greinargerðar er fylgdi frumvarpi til almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940: „Ekki þykir fært að ákveða með lögum skýrgreiningu á ásetnings- 

og gáleysishugtökum, né að ákveða mörkin þar á milli. Á úrlausn um þau atriði fremur heima 

í hinni almennu refsiréttarfræði en í beinni lagasetningu“.65 Hins vegar hafa í framkvæmd og 

ritum fræðimanna skapast ákveðnar reglur varðandi hugtökin eins og komið verður inn á hér á 

eftir.66 

Breytingin sem gerð var á ákvæðinu árið 1996 hafði nokkur áhrif og ekki aðeins hvað 

varðaði saknæmisskilyrðin eins og sjá má í Hrd. 1999, bls. 1751 (334/1998). Í málinu voru Á 

og E ákærðir í mörgum liðum fyrir bókhaldsbrot, tollalagabrot og skjalafals við innflutning á 

bifreiðum á árunum 1995-1997 en á tímabilinu fluttu þeir inn alls 39 bifreiðar. E útbjó 

vörureikninga á reikningseyðublöð frá seljendum og skráði kaupverð lægra en það 

                                                
62 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3658-59. 
63 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 4351. 
64 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 59. 
65 Alþt. 1939, A-deild, bls. 357. 
66 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 60. 
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raunverulega var. Aðflutningsskýrsla var svo fyllt út samkvæmt reikningunum og 

aðflutningsgjöld voru því reiknuð lægri en ella. Með þessu athæfi komust ákærðu hjá greiðslu 

gjalda af bifreiðunum en þó var ekki fyllilega ljóst hversu mikil gjöld var um að ræða. Við 

húsleit fundust reikningar fyrir tveimur bifreiðum og sýndu þeir mun hærra kaupverð en það 

sem gefið hafði verið upp. Brotin voru framin fyrir og eftir breytingu á 126. gr. tollalaga sem 

fjallað var um hér á undan. Niðurstaðan var sú að Á og E var ekki gerð sekt skv. 1. mgr. 126. 

gr. fyrir þau brot sem áttu sér stað eftir breytinguna þar sem ekki lá fyrir hver ávinningur af 

brotunum var. Sektarrefsing samkvæmt ákvæðinu átti að nema að lágmarki tvöfaldri en að 

hámarki tífaldri þeirri fjárhæð sem undan var dregin og þar af leiðandi varð sú upphæð að 

liggja fyrir. Þeim var því aðeins gerð sektarrefsing fyrir þau brot sem framin voru fyrir 

lagabreytinguna enda var ekki skylt að sýna fram á ávinning á þeim tíma.  

Í málinu var einnig fjallað um saknæmisskilyrðin en E var sakfelldur fyrir að hafa framið 

16 tollalagabrot og fyrir hlutdeild í 23 tollalagabrotum en einnig fyrir skjalafals og 

bókhaldsbrot. Honum var gerð sektarrefsing skv. 1. mgr. 126. gr. fyrir breytingu ákvæðisins, 

fyrir þau brot sem framin voru fyrir breytingu og þá var honum gerð fangelsisrefsing skv. 2. 

mgr. 126. gr. Við ákvörðun refsingar var litið til bókhaldsfærslna ákærðu sem gerðar voru 

með það að markmiði að fela brotin og gerðu þannig rannsókn málsins erfiðari. Einnig var 

litið til brotaferils ákærða og þess að brotin voru endurtekin og stórfelld. Varðandi ákærða A 

var ekki talið sannað að hann hafi framið brotin af ásetningi en sem framkvæmdarstjóri og 

prófkúruhafi hafi hann sýnt af sér stórfellt gáleysi við upplýsingagjöf vegna innflutningsins. 

Honum var þó ekki gerð refsing fyrir þær aðflutningsskýrslur sem aðrir undirrituðu, heldur 

aðeins þær 18 sem hann ritaði sjálfur undir. Refsing ákærðu var þyngd nokkuð frá héraðsdómi 

og var niðurstaða málsins sú að A hlaut þriggja mánaða skilorðsbundið fangelsi og 1.000.000 

króna í sekt og E tveggja ára óskilorðsbundið fangelsi 1.000.000 króna í sekt.  

Í Hrd. 1997, bls. 3419 (326/1997), var látið reyna á það hvort breytingar á ákvæðinu, þ.e. 

nýmæli varðandi sektarfjárhæð sem ákveðið margfeldi af upphæð aðflutningsgjalda sem 

dregin voru undan álagningu, stæðust ákvæði stjórnarskrár og MSE. Í málinu játaði ákærði 

brot sín sem fólust í því að gefa upp ranga vörureikninga og aðflutningsskýrslu við 

innflutning á bifreið. Hann krafðist þess hins vegar að refsing yrði látin niður falla þar sem 

ákvæði 1. mgr. 126. gr. stæðist ekki 69. gr. stjskr. og 1. mgr. 7. gr. MSE um skýrleika 

refsiheimilda. Ákærði hélt því fram að refsiákvæði þyrftu að vera skýr hvað varðar 

hámarksviðurlög en margfeldi af gjöldum sem dregin eru undan hverju sinni væri það ekki. 

Dómurinn sagði þessar varnir ákærða væru haldlausar enda kæmi ekkert fram í umræddum 

ákvæðum sem benti til þess skilnings. 
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Varðandi þá breytingu ákvæðisins að kveðið var á um saknæmisskilyrði í fyrsta sinn er 

ljóst eins og áður sagði að enga skilgreiningu er að finna í lögum eða lögskýringargögnum á 

gáleysi. Hins vegar hefur Jónatan Þórmundsson skilgreint hugtakið á eftirfarandi hátt: 
 
Það er gáleysi, ef hinn brotlegi álítur eða hefur hugboð um, að refsinæm afleiðing verknaðar 
kunni að koma fram [...], eða hann hefur hugboð um, að aðrir refsinæmir þættir 
verknaðarlýsingar kunni að vera til staðar […], en hann vinnur verkið í trausti þess, að 
afleiðingin komi ekki fram eða að hugboðið reynist ekki rétt. Enn fremur er það gáleysi, ef hinn 
brotlegi, sem gegn og skynsamur maður, hefði átt að gera sér grein fyrir nefndum aðstæðum og 
bregðast við í samræmi við þær, en hann hefur hins vegar ekki gætt þeirrar várkárni, sem af 
honum átti ætlast.67 

 
Skilgreininguna segir hann tvíþætta eftir því hvort um er að ræða meðvitað eða ómeðvitað 

gáleysi en meðvitað gáleysi (fyrri hluti skilgreiningar) er lægsta stig vitundarmælikvarða og 

er næsta stig fyrir neðan ásetning. Hins vegar er ómeðvitað gáleysi (síðari hluti skilgreiningar) 

metið með tilliti til þess hvernig hinn gegni og skynsami maður myndi haga sér við 

sambærilegar aðstæður.68 Við greiningu á milli venjulegs og stórfellds gáleysis má að hluta til 

notast við vitundarmælikvarðann, þ.e. hvort um er að ræða meðvitað eða ómeðvitað gáleysi 

og er þá meðvitað gáleysi vísbending um að gáleysi sé stórfellt. Það er hins vegar ekki alltaf 

svo og verður því að fara fram mat á aðstæðum í hverju máli fyrir sig.69 

4.3.2 Saknæmisskilyrði í hring 

Ákvæði eldri laga sem fjallað var um hér á undan voru óbreytt þar til núgildandi tollalög tóku 

gildi, að undanskildu því að ákvæði varðandi varðhald voru tekin út með lögum nr. 82/1998. Í 

frumvarpi til núgildandi laga hljóðaði 172. gr. svo: 
 
Hver sem 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. Álag á toll og önnur aðflutningsgjöld 
skv. 86. gr. dregst frá sektarfjárhæð. 

Hver sem veitir rangar eða villandi upplýsingar um tegund, magn eða verðmæti vöru eða 
vanrækir að leggja fram tilskilin gögn samkvæmt lögum þessum vegna útflutnings vöru skal sæta 
sektum. 

Tollmiðlari sem aðstoðar við ranga eða villandi skýrslugjöf eða veitir rangar eða villandi 
upplýsingar við tollskýrslugerð vegna inn- eða útflutnings, beiðnir um tollafgreiðslu vöru eða við 
greiðslu aðflutningsgjalda skal sæta refsingu skv. 1. mgr. 

Hafi brot gegn 1. eða 3. mgr. verið framið af ásetningi varðar það auk sekta fangelsi allt að sex 
árum ef brotið er ítrekað eða miklar sakir að öðru leyti. 

 

                                                
67 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 122-123. 
68 Sama heimild, bls. 122-123. 
69 Sama heimild, bls. 126-127. Sjá mál sem fjallað verður um síðar þar sem lögreglustjóri segir ekki ljóst af 
tollalögum hver mörkin á milli stórfellds og einfalds gáleysis liggja. 
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Eins og sést af lestri ákvæðisins var ekki kveðið á um sérstök saknæmisskilyrði enda eru 

lögfest almenn skilyrði í 2. mgr. 169. gr. laganna og vörðuðu því brot á ákvæðinu refsingu séu 

þau framin af ásetningi eða gáleysi. 

Í athugasemdum greinargerðar með frumvarpi til núgildandi tollalaga segir um 172. gr. að 

greinin komi í staðinn fyrir 1.-3. mgr. 126. eldri laga og að nýmæli komi fram í 3. mgr. þar 

sem sérstaklega er kveðið á um refsiábyrgð tollmiðlara. Með ákvæðinu hafi ætlunin m.a. 

verið sú að rýmka saknæmisskilyrðin sem höfðu verið í gildi frá breytingu á eldri lögum árið 

1996 sem fjallað var um hér á undan, en þar var gerð krafa um ásetning eða stórfellt gáleysi í 

fyrsta sinn. Með rýmkun á saknæmisskilyrðunum áttu ásetningur og venjulegt gáleysi að 

nægja til að koma fram refsingu samkvæmt greininni og átti það að eiga bæði við um 

innflytjanda sjálfan skv. 1. mgr. og tollmiðlara skv. 3. mgr.70 Þótt ekki hafi verið útskýrt í 

greinargerðinni hvers vegna ákveðið var að breyta saknæmisskilyrðunum á þennan hátt má 

gera ráð fyrir því að ákveðin reynsla við framkvæmd hafi verið orðin til á þeim tæplega tíu 

árum sem skilyrðin höfðu verið í lögum. Því má segja að það hafi skotið að einhverju leyti 

skökku við þegar ljóst var við samþykkt laganna árið 2005 að umrædd breyting á 

skilyrðunum varð ekki að lögum. Ekki var útskýrt sérstaklega hvers vegna ákveðið var að 

falla frá breytingunni en svo virðist sem gagnrýni hagsmunaaðila hafi haft nokkuð vægi eins 

og sjá má úr nefndaráliti meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar: 
 

Þessi atriði [gagnrýni gesta] hefur nefndin skoðað vandlega en getur aðeins tekið undir gagnrýni 
að nokkru leyti, svo sem um þrengingu saknæmisskilyrða sem hún leggur til að verði færð þar 
sem við á úr venjulegu gáleysi í stórfellt gáleysi.71 

 
Svipað kom fram í nefndaráliti minnihluta nefndarinnar en þar sagði eftirfarandi: 
 

Í frumvarpinu er refsiábyrgð tollmiðlara, farmflytjenda og annarra sem koma að innflutningi 
hert frá gildandi rétti og miðað við að venjulegt gáleysi sé nægjanlegt til að fella sakarábyrgð á 
einstaklinga, sbr. 1.–3. mgr. 172. gr. Þetta gagnrýndu umsagnaraðilar eins og Samtök verslunar 
og þjónustu harðlega. Skattrannsóknarstjóri færði aftur á móti í umsögn sinni rök fyrir því að 
rétt væri að breyta refsiskilyrðum, t.d. 4. mgr. 172. gr., til samræmis við skilyrði laga um 
tekjuskatt og eignarskatt þannig að ekki þurfi að sanna ásetning svo að brot geti varðað 
fangelsisrefsingu, sérstaklega ef brot er stórfellt.72 
 

Eðlilegt verður að telja að hagsmunaaðilar séu á móti hertum saknæmisskilyrðum og því 

er fróðlegt að líta stuttlega yfir erindi og umsagnir sem þinginu bárust vegna fyrirhugaðra 

breytinga. Í erindi sem lögmannsstofurnar LEX-NESTOR og LOGOS sendu fyrir hönd 

umbjóðenda sinna, þ.e. Samskips hf., Jóna Transport hf., Eimskipafélags Íslands ehf. og 
                                                
70 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3616. 
71 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 5488. 
72 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 5561-63. 
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TVG-ZIMSEN hf., má m.a. sjá að aðilar töldu breytingarnar geta „kippt tilverugrundvelli 

undan starfsemi tollmiðlara“. Þá sagði að sektarrefsing sem tollmiðlari gæti orðið að greiða 

skv. 172. gr. gæti numið allt að hundruðum milljóna.73 Í nokkrum öðrum umsögnum var tekið 

í sama streng en ekki er ástæða til rekja þær frekar hér.74  

Með hliðsjón af umsögnunum má velta því upp í sambandi við mat flutningsfyrirtækja á 

því hversu háar sektir tollmiðlara gætu orðið, hversu miklum gjöldum ríkissjóður verður þá 

af. Enda er það ljóst að sektarupphæð hefði aðeins orðið margfeldi af þeim 

aðflutningsgjöldum sem dregin voru undan við álagningu og því alltaf í hlutfalli við þá 

upphæð sem ríkissjóður hefði orðið af, ef komast ekki upp. Mætti jafnvel leiða líkur að því að 

pólitík hafi haft nokkur áhrif hér þótt erfitt sé að staðhæfa í þeim málum. Í það minnsta var 

lítið fjallað um breytinguna í greinargerð með frumvarpi til laganna og ekki skýrt nægjanlega 

frá ástæðu þess að ákveðið var að breyta frá þeim saknæmisskilyrðum sem kveðið var á um í 

frumvarpinu sjálfu.75 Ekki fer á milli mála að innsend erindi vegna frumvarpsins komu frá 

nokkrum stærstu flutningsfyrirtækjunum á landinu og ljóst að þörf samfélagsins á þeirra 

þjónustu sem og annarra í sem sinna sambærilegri þjónustu er mjög mikil vegna 

landfræðilegrar legu Íslands. Hitt er annað mál að í þessu samhengi má einnig geta þess, þótt 

hér hafi ekki verið um opinberar ræður stjórnmálamanna að ræða, að á sviði refsi- og 

viðurlagapólitíkur er orðið algengt að stjórnmálamenn séu farnir að nýta sér umræðu um 

refsingar o.fl. í auknum mæli til atkvæðaveiða. Er því staðan orðin sú að oft stýra 

stjórnmálamenn umræðunni í stað þess að hún sé á borðum sérfræðinga í faginu.76  

Nú hefur ákvæðinu hins vegar verið breytt aftur til baka ef svo má að orði komast, þ.e. 

aftur til þess er fram kom í frumvarpi til núgildandi tollalaga og fjallað var um hér á undan. 

Breytingin var gerð með 13. gr. laga nr. 59/201777 og tók gildi 21. júní 2017 en með 

ákvæðinu var saknæmisskilyrðunum í 1., 2., og 3. mgr. 172. gr. breytt úr ásetningi og 

stórfelldu gáleysi í ásetning og einfalt gáleysi. Um markmiðið að baki breytingunni sagði í 

greinargerð með frumvarpi til laganna að það væri að auka varnarðaráhrif en á sama tíma 

auka líkur á því að réttar upplýsingar verði gefnar við tollafgreiðslu og þar með rétt gjöld lögð 

                                                
73 Umsögn LEX-NESTOR og LOGOS: Umsögn fyrir hönd Samskips hf., Jóna Transport hf., Eimskipafélags 
Íslands ehf. og TVG-ZIMSEN hf., sbr. erindi nr. Þ 131/1036. 
74 Umsögn Samtaka verslunar og þjónustu sbr. erindi nr. Þ 131/1032 og Flugleiðir-Frakt ehf., sbr. erindi nr. Þ 
131/1249. 
75 Alþt. 2005-06, A-deild, bls. 5488. 
76 Beth Grothe Nielsen: Straf hvad ellers?, bls. 134.  
77 Lög um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta, tolla og gjöld (samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti 
vaxtagjalda, leigutekjur, virðisaukaskattur, vörugjald af grindarbílum o.fl.). 
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á við álagningu.78 Í 4.6 kafla almennra athugasemda sagði að líkur bentu til að brot gegn 172. 

gr. tollalaga væru framin til að:  
 
takmarka eða komast hjá greiðslu aðflutningsgjalda. Fjárhagslegur ávinningur af slíkri 
brotastarfsemi [væri] oft mun meiri en þegar um er að ræða brot gegn öðrum ákvæðum tollalaga 
enda getur röng eða villandi upplýsingagjöf orðið til þess að rýra verulega eða þurrka út 
skattstofna aðflutningsgjalda.79 

 

Þá er vísað til reynslu tollyfirvalda af málaflokknum og bent á að nánast ógerlegt sé að sanna 

ásetning eða stórfellt gáleysi þegar kemur að brotum á greininni enda sé sjaldan gefin út 

ákæra vegna málanna og enn sjaldnar sakfellt. Þá var þess getið að þrátt fyrir að viðurkenning 

á framlagningu rangra gagna lægi fyrir hafi aðilar máls samt sem áður verið sýknaðir og því 

augljóst að varnaðaráhrif væru lítil sem engin.80  

Ekki voru uppi háværar gagnrýnisraddir varðandi breytinguna í þetta sinn en það verður 

þó ekki rakið til almenns samþykkis á breytingunum heldur er líklegra að ákvæðið hafi 

einfaldlega „læðst“ inn í lögin án þess að mikið bæri á. Félag atvinnurekenda var eina félagið 

sem gagnrýndi breytinguna fyrir gildistöku. Í umsögninni var bent á að tollalögin væru flókin 

og erfitt væri því að flokka vörur á réttan hátt við innflutning og því væri ekki rétt að herða 

refsiákvæði.81 Taka má undir að erfitt getur verið að flokka vörur í rétt tollskrárnúmer. Hins 

vegar verður í því sambandi að líta til þess er kom fram í 2. og 3. kafla ritgerðarinnar varðandi 

sérfræðiþekkingu tollmiðlara. 

Efnahags- og viðskiptanefnd bárust fjórar umsóknir um frumvarpið nokkru síðar, eða í 

september og október sama ár þegar ákvæðið hafði verið í gildi í ríflega tvo mánuði. Var 

breytingin gagnrýnd í öllum umsögnunum en einnig var sú litla umfjöllun sem málið hafði 

fengið gagnrýnd. Sagði m.a. í umsögn Libra lögmanna f.h. Icetransport ehf. að: 
 
Breytingarnar á saknæmisskilyrðum fyrrgreinds ákvæðis valda ótta starfsmanna við refsingu vegna 
minnstu mistaka í starfí sem aftur leiða til þess að lengri tíma tekur að tollafgreiða þar sem oftar þarf að fá 
aðstoð eða staðfestingu yfirmanna eða eftir atvikum stjómvalda þegar réttmæti tollskráningar er metið.82 
 

Af tilvitnuðum texta má greina að almennt sé ekki ýkja miklum tíma varið í að ganga úr 

skugga um réttmæti upplýsinga við aðflutningsskýrslugerð. Aftur á móti er ekki deilt um 

mikilvægi þess fyrir viðskiptalífið að vörur komist hratt í umferð og því ljóst að ákveðið 

hagsmunamat þarf að fara fram með þessar aðstæður í huga. Meta þarf hversu mikilvægt er að 

                                                
78 Þskj. 515, 146. lögþ. 2016-17, bls. 18. 
79 Þskj. 515, 146. lögþ. 2016-17, bls. 11-12. 
80 Þskj. 515, 146. lögþ. 2016-17, bls. 11-12. 
81 Umsögn Félags atvinnurekenda: Umsögn barst efnahags- og viðskiptanefnd þann 12.04.2017. Skjalið ber ekki 
númer. 
82 Libra lögmenn: Umsögn barst efnahags- og viðskiptanefnd þann 23.10.2017. Skjalið ber ekki númer. 
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vörur komist fljótt í umferð á móti mikilvægi þess að álagning aðflutningsgjalda sé vönduð og 

rétt. 

4.3.3 Ákvæðið í framkvæmd 

Ekki hefur reynt á ákvæðið hjá dómstólum í núverandi mynd enda hefur ákvæðið ekki verið 

lengi í gildi. Samt sem áður er full ástæða til að líta til eldri dóma og annars sem kann að 

varpa frekara ljósi á ákvæði 172. gr. tollalaga. Í það minnsta er hægt að meta hvort líkur séu á 

að sama niðurstaða fengist nú eftir breytinguna og í ljósi sögunnar er alls ekki hægt að útiloka 

að saknæmisskilyrðum ákvæðisins verði breytt aftur til baka síðar. 

4.3.3.1 Andlag innflutnings hefur áhrif á ábyrgð innflytjanda og tollmiðlara 

Ákveðinn eðlismunur er á ábyrgð innflytjanda og tollmiðlara eftir því hvert andlag 

innflutnings er hverju sinni. Til að mynda verður innflytjandi að fylla út sérstaka yfirlýsingu83 

vegna innflutnings búslóðar og í þeim tilvikum virðist sem tollmiðlara sé ekki gert að meta 

sérstaklega hvort fylgiskjöl umbjóðanda hans séu fullnægjandi í þeim tilvikum, sbr. 3. mgr. 

33. gr. tollalaga, enda væri það að öllum líkindum ógerlegt.  

Dæmi um slíkt má sjá í Hrd. 18. september 2008 (544/2007). Á flutti inn búslóð sína frá 

Danmörku og hafði í því skyni fyllt út yfirlýsingu vegna innflutnings á heimilismunum við 

tollafgreiðslu. Í kjölfarið fyllti tollmiðlari út rafræna aðflutningsskýrslu samkvæmt 

yfirlýsingunni og sendi tollstjóra. Við tollskoðun kom í ljós að í sendingunni voru hlutir sem 

ekki hafði verið gerð grein fyrir í aðflutningsskýrslu. Í héraðsdómi var Á sýknaður af ákæru 

um brot gegn 1. mgr. 172. gr. þar sem hann fyllti ekki út aðflutningsskýrslu í málinu sjálfur, 

en í ákæru hafði komið fram að hann væri ákærður fyrir að gefa ekki upp réttar upplýsingar í 

aðflutningsskýrslu. Í Hæstarétti sagði hins vegar að skýrslan hafi verið fyllt út af tollmiðlara 

samkvæmt yfirlýsingu frá ákærða og ætti ákæran því við um háttsemi ákærða þar sem hann 

hafi „komið því til leiðar að umboðsmaður hans tilgreindi ekki í aðflutningsskýrslu þá muni 

og áfengi sem um ræðir og ekki lagt fram reikninga vegna varningsins“. Á gæti ekki borið 

fyrir sig vanþekkingu á reglum um innflutninginn og brotið hefði verið fullframið þegar 

tollmiðlari sendi aðflutningsskýrsluna samkvæmt yfirlýsingunni til tollstjóra. Ákærði var að 

lokum sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 172. gr. tll. í Hæstarétti og gert að greiða sekt auk 

þess sem hann sætti upptöku á þeim hlutum sem ekki hafði verið gerð grein fyrir í 

aðflutningsskýrslunni skv. 1. mgr. 181. gr. laganna. 

                                                
83 Eyðublað nr. TS-108. 
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Ekki eru þó líkur á því að héraðsdómur hafi metið það svo að innflytjandi yrði almennt 

ekki sakfelldur fyrir brot gegn ákvæðinu í þeim tilvikum að tollmiðlari kemur fram fyrir hans 

hönd. Frekar mætti ráða í sýknudóminn að vanda þyrfti til verka við útgáfu ákæru enda sagði í 

ákærunni að Á væri ákærður fyrir að hafa ekki tilgreint ákveðna hluti í aðflutningsskýrslu. Þar 

sem hann fyllti ekki út skýrsluna eins og komið hefur fram orkar það tvímælis með tilliti til 

meginreglna réttarfars að sakfella hann fyrir brotið.  

4.3.3.2 Ábyrgð innflytjanda á að vita/kynna sér innihald sendingar 

Svo virðist sem nokkurt misræmi sé í dómaframkvæmd varðandi kröfur sem lagðar eru á 

innflytjendur þess efnis að þekkja/kynna sér nákvæmlega hvert innihald sendingar er. Nefna 

má Hrd. 22. september 2005 (4/2005) sem eitt dæmi þess. X var ákærður fyrir að hafa gefið 

rangar upplýsingar við tollafgreiðslu tveggja sendinganna sem hann flutti inn fyrir fyrirtæki 

með það að markmiði að komast hjá greiðslu aðflutningsgjalda. Voru málsatvik þau að X var 

stjórnarmaður og framkvæmdarstjóri fyrirtækisins sem flutti inn tvær sendingar í febrúar árið 

2002 sem innihéldu hestavörur sem ætlaðar voru til sölu í búð sem innflytjandi var að opna. 

Við innflutninginn naut hann aðstoðar föður síns sem átti og rak verslun með samskonar 

varning í Þýskalandi. Faðirinn útbjó reikninga, pakkaði vörunum og sendi þær til Íslands en 

innflytjandi kom reikningum til tollmiðlara sem sá um gerð aðflutningsskýrslna. Innflytjandi 

sagði mistök föður síns hafa valdið því að í sendingunum voru vörur sem ekki komu fram á 

reikningum. Framburður feðganna var samhljóða og kom m.a. fram að unnið hafi verið undir 

álagi vegna opnunar búðarinnar og taldi Hæstiréttur ekkert hafa komið fram sem hrakti 

framburðinn. Því var það niðurstaða dómsins að ekki hefði tekist að sanna að ákærði hafi af 

ásetningi eða stórfelldu gáleysi brotið gegn ákvæðum tollalaga. Þá var sérstaklega tekið fram í 

niðurstöðu dómsins að ekki væri talið að ákvæði 2. mgr. 16. gr. tollalaga84 breyttu neinu. 

Í héraðsdómi er vísað til stöðu ákærða sem stjórnarmanns og framkvæmdastjóra 

fyrirtækisins og því bæri hann ábyrgð á því að réttar upplýsingar væru veittar tollyfirvöldum, 

ekki seljandi eða sendandi vöru. Taka verður undir það með héraðsdómi en einnig ætti að líta 

til tengsla aðila. Hér er ekki um að ræða ótengdan seljanda vöru þar sem samskipti eru jafnan 

af skornum skammti heldur föður innflytjanda, sem hefur þar að auki sömu atvinnu og ætti 

því að þekkja starfumhverfið. Í þessu sambandi mætti velta upp hvort tengdir aðilar sem 

stunda viðskipti á milli landa ættu að bera ríkari ábyrgð á réttmæti upplýsinga við 

                                                
84 Hér er um að ræða eldri tollalög og hljóðaði ákvæðið svo: Innflytjandi, eigandi eða annar aðili, sem afhendir 
tollstjóra skriflega aðflutningsskýrslu eða veitir upplýsingar með öðrum hætti vegna tollafgreiðslu vöru, ber 
ábyrgð á því að þær upplýsingar séu réttar. Sama gildir um hvern þann sem kemur fram gagnvart tollstjóra fyrir 
hönd aðila sem um ræðir í þessari grein. 
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tollafgreiðslu, enda hafi þeir alla jafna meiri skamskipti og geti því annars vegar, frekar en 

ótengdir aðilar, komið í veg fyrir misskilning og hins vegar lagt á ráðin um saknæma 

háttsemi. 

Annað dæmi um slakari kröfur til innflytjanda um að þekkja/kynna sér nákvæmlega 

innihald sendingar er Hérd. Austl. 18. apríl 2007 (S-39/2007). Þó ber að taka fram að í málinu 

er ekki um innflytjanda að ræða sem hefur atvinnu af innflutningi eins og í málinu sem var 

fjallað um hér að framan. Í málinu var um að ræða búslóðarflutninga og því hluti sem 

innflytjandi er eigandi að þá þegar við innflutning og ætti að þekkja. Í málinu var JH að flytja 

búslóð frá Bandaríkjunum í gámi og hafði hann fyllt út yfirlýsingu vegna innflutnings á 

heimilismunum og afhent tollmiðlara. Tollmiðlari fyllti út aðflutningsskýrslu samkvæmt 

yfirlýsingunni og sendi tollstjóra vegna tollafgreiðslu. Við tollskoðun kom í ljós að annars 

vegar voru í sendingunni nýir hlutir sem innflytjandi hafði tilgreint sem notaða og og hins 

vegar hlutir sem ekki höfðu verið tilgreindir yfir höfuð. Krafist var upptöku á þeim vörum 

sem tilgreindar voru sem notaðar en voru nýjar, þ.e. þeim hluta sem var umfram tollfrjálsa 

heimild fjölskyldunnar. Einnig var krafist upptöku á vörum sem ekki höfðu verið gefnar upp í 

skýrslunni en þar á meðal voru 24 vínflöskur og tvö mótorhjól.  

JH bar fyrir sig að hann hafi ekki vitað af mótorhjólunum, víninu og fleiri hlutum þar sem 

hann hafi lítið komið að pökkun í gáminn en eiginkona hans hafi ætlað að koma honum á 

óvart með kaupum á mótorhjólunum. Þá hafi hann ekki kynnt sér reglur er gilda um 

innflutning sérstaklega. JH breytti framburði sínum hvað varðaði aðrar vörur en mótorhjólin í 

skýrslutöku hjá lögreglu og sagði misræmi í sendingu og í aðflutningsskýrslu væri vegna 

mistaka og hugsunarleysis af hans hálfu en hann hélt sig við að hafa ekki vitað af hjólunum. 

Eiginkona JH sagði í skýrslutöku að hún hefði að mestu séð um hleðslu í gáminn og hún hefði 

gleymt að láta JH vita af mótorhjólunum þegar hann vann að tollafgreiðslu sendingarinnar og 

hún hafi ekki áttað sig á reglum er um innflutning giltu. Þess ber þó að geta að í málinu kom 

fram að JH og eiginkona hans höfðu áður flutt búslóð til Íslands. 

Niðurstaða dómsins var sú að JH var dæmdur fyrir brot gegn 1. mgr. 172. gr. tollalaga 

fyrir innflutning á munum sem ekki var gerð grein fyrir í aðflutningsskýrslu sem og þeim 

munum sem sagðir voru eldri en eins árs, að undanskildum þeim vörum sem tollfrjáls heimild 

fjölskyldunnar tók til. Hann var hins vegar sýknaður af ákæru varðandi innflutning á 

mótorhjólunum þar sem ekki þótti sannað að hann hefði flutt þau inn af ásetningi eða 

stórfelldu gáleysi. 

Þótt ekki verði fullyrt að JH hafi vitað af mótorhjólunum má spyrja hvort ekki væri rétt að 

leggja þær skyldur á hann að kanna hvað væri í gámnum, þá sérstaklega þar sem hann kom 
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lítið að pökkun búslóðarinnar og ekkert að hleðslu í gáminn fyrir flutning. Enn fremur mætti 

gera auknar kröfur til JH þar sem þau hjón voru ekki að flytja búslóð til landsins í fyrsta sinn 

og hefðu því mátt gera sér grein fyrir þeim reglum sem giltu um innflutning, eða í það 

minnsta vita að um innflutninginn giltu reglur sem þeim bar að kanna. Að endingu skal taka 

fram að í málinu er ekki um ótengda aðila að ræða og hefði hann hæglega getað spurt 

eiginkonu sína.  

Gera mætti athugasemd við ummæli í niðurstöðukafla dómsins þar sem fram kom að þar 

sem vörur voru enn í umbúðum sem merktar voru með afhendingardegi hafi JH ekki reynt að 

leyna þeirri staðreynd að í gámnum voru nýjar vörur. Þar af leiðandi væri varhugavert að telja 

sannað að ákærði hafi brotið gegn 1. mgr. 172. gr. tll. af ásetningi. Ljóst er að við innflutning 

í gámum sést aldrei í vöruna sjálfa fyrr en gámurinn er opnaður, sem gerist almennt í tveimur 

tilvikum. Annars vegar þegar ákveðið hefur verið að taka gáminn til tollskoðunar. Þá er 

innihald hans skoðað af tollgæslu og kemur jafnan í ljós mjög fljótlega við skoðun hvort um 

er að ræða nýja vöru eða gamla, hvort sem varan er í söluumbúðum eða ekki. Ef gámurinn er 

hins vegar ekki tekinn til tollskoðunar er hann yfirleitt ekki opnaður fyrr en hann stendur fyrir 

utan heimili innflytjanda. Það sést því ekki í umræddar umbúðir nema ákveðið hafi verið að 

taka gáminn til skoðunar og þá skipta umbúðirnar sjálfar litlu sem engu máli. Það ætti því 

ekki að hafa mikið vægi við mat á ásetningi innflytjanda, til að komast undan greiðslu 

aðflutningsgjalda, hvort vörur eru í söluumbúðum eða ekki.  

Til frekari útskýringar mætti taka dæmi af farþega sem kemur á grænt hlið á flugvelli með 

þrjá kassa af MacBook Pro fartölvum, þ.e. vörum sem augljóslega kosta meira en sem nemur 

tollfrjálsri heimild hans. Ef hann gengur fram hjá tollvörðum með kassana á töskuvagni, væri 

hægt að telja að farþeginn hafi ekki haft ásetning til þess að komast undan greiðslu 

aðflutningsgjalda. Hann væri augljóslega ekki að leyna þeirri staðreynd að um væri að ræða 

nýjar vörur. Ef sá hinn sami kæmi kössunum fyrir í lokaðri ferðatösku þannig að engin leið 

væri fyrir tollgæslu að sjá kassana nema eftir að farþeginn væri tekinn til handahófskenndrar 

tollskoðunar og taska hans opnuð lítur dæmið hins vegar öðruvísi út. Líkja má síðara dæminu 

við gámaflutninginn í málinu hér að ofan, þ.e. vara í umbúðum sést ekki fyrr en eftir að 

gámur hefur verið tekinn til tollskoðunar. 

Í Hrd. 25. janúar 2007 (181/2006), var JÁ ákærður fyrir að hafa framvísað fölsuðum 

reikningi og gefið upp rangar upplýsingar við tollafgreiðslu á bifreið fyrir fyrirtækið B og 

þannig komist hjá greiðslu að fjárhæð 480.605 krónum í aðflutningsgjöld. Þrátt fyrir að JÁ 

hafi verið talinn hafa haft vitneskju um að verð bifreiðanna hafi í raun verið hærra en það sem 

gefið var upp, var hann sýknaður. Talið var ósannað gegn eindreginni neitun hans, að hann 
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hefði sjálfur hlutast til um málið og því var ekki talið útilokað að um mistök annarra 

starfsmanna væri að ræða. Í málinu var K einnig ákærð fyrir að hafa framvísað fölsuðum 

reikningi og gefið upp rangar upplýsingar við tollafgreiðslu á bifreið og þannig komist hjá því 

að greiða aðflutningsgjöld að fjárhæð 611.761 krónu en hún var einnig sýknuð. Talið var að 

hvorki hefði tekist að sanna hvert gangverð sambærilegrar bifreiðar hefði verið né hvað 

fyrirtæki það sem útvegaði henni bifreiðina hafði greitt fyrir hana en hún neitaði staðfastlega 

sök í málinu.  

Athygli vekur að vitni í málinu, þ.e. viðskiptafélagi ákærðu sem gaf út framvísaða 

reikninga, bar um það fyrir dómi að ákærði hafi beðið sig um að skipta greiddri fjárhæð vegna 

bifreiðarinnar niður á tvo reikninga. Var annar reikningurinn sagður vera vegna bifreiðakaupa 

en hinn vegna markaðsrannsókna. Samanlagðar fjárhæðir reikninganna tveggja samsvörðuðu 

þeirri fjárhæð sem vitnið sagði raunverulegt kaupverð bifreiðarinnar þrátt fyrir að ekki tækist 

að sanna það með óyggjandi hætti. Í málinu lá hins vegar fyrir að framkvæmdar höfðu verið 

ákveðnar bókhaldsfærslur í kjölfar kaupanna. Var m.a. sá liður sem færður var inn í bókhald 

fyrirtækisins með skýringu þess efnis að greiðslan væri vegna markaðsrannsókna færður til 

sama dag og hann var skráður. Var hann færður inn á sama stað og hinn reikningurinn og var 

skýringu breytt í bifreið án vsk. Aðspurður kvaðst sá starfsmaður er breytti færslunni ekki 

muna hvaða upplýsingar lágu þar að baki.  

Verður að telja varhugavert að skilja svo greiðlega sem gert er í dóminum á milli ákærða 

og starfsmanns þess er sá um gerð aðflutningsskýrslunnar í umræddu máli, enda er ekki um 

venjubundna sendingu að ræða í viðskiptalegum tilgangi fyrirtækisins. Þá verður ekki hjá því 

komist að telja óútskýrðar bókhaldsfærslur styðja umræddan vitnisburð viðskiptafélaga 

ákærða. Það bendir eindregið til þess að JÁ hafi komið því til leiðar að starfsmaður sá er 

annaðist gerð aðflutningsskýrslu hafi aðeins notað þann reikning sem skráður var vegna 

bifreiðakaupa og þar af leiðandi aðeins gefið upp hluta kaupverðs. Um það verður þó ekki 

rætt frekar en mögulegt er að niðurstaða málsins yrði ekki sú sama eftir breytingu á 

saknæmisskilyrðunum. 

Í Hérd. Rvk. 4. október 2013 (S-557/2013), var K kærð fyrir brot á 1. mgr. 172. gr. 

tollalaga fyrir að hafa veitt rangar upplýsingar um vöru við innflutning. Um var að ræða 

verslunarvarning fyrir fatabúð en K var stjórnarmaður í fyrirtækinu og framkvæmdarstjóri á 

þeim tíma sem um ræðir og annaðist hún vöruinnflutninginn. Málsatvik voru þau að við 

tollskoðun kom í ljós að innihald sendingar var ekki í samræmi við aðflutningsskýrslu og var 

því haft samband við þann tollmiðlara sem annaðist skýrsluna. Skýrslan var þá leiðrétt og við 

bættust tveir af þeim sjö reikningum sem vantaði. Önnur leiðrétting var svo gerð degi síðar og 



 41 

þá var hinum fimm reikningunum bætt við. Í málinu var þess krafist að K yrði dæmd til 

refsingar og að þær vörur sem ekki höfðu verið gefnar upp í aðflutningsskýrslu yrðu gerðar 

upptækar.  

K neitaði sök og kvaðst ekki hafa komið að því að afhenda gögn fyrr en komið hafði í ljós 

að reikninga vantaði, eftir fyrri leiðréttinguna. Hún sagði fyrirkomulagið hafa verið þannig að 

hún hafði farið utan, pantað vörur frá nokkrum heildsölum og þá hafi fyrirtæki erlendis séð 

um að safna vörunum saman og senda reikningana. Svo hafi farmflytjandi sótt vörurnar og 

flutt þær til Íslands. 

Tollmiðlarinn sem gerði upphaflegu skýrsluna sagði flutningsmiðlara erlendis hafa sent 

reikninga til innflutningsdeildar fyrirtækisins og þaðan hafi hún fengið þá. Tollmiðlari sem 

leiðrétti skýrsluna í kjölfar athugasemda tollvarða sagði að sér hefðu borist reikningar með 

innanhústölvupósti, fyrst tveir og svo fimm til. Hún vissi að öðru leyti ekki hvaðan 

reikningarnir hefðu komið. Aðstoðarframkvæmdastjóri fyrirtækisins sagði bæði mismunandi 

hvenær reikningar með sendingum bærust og einnig hvernig. Sölumaður hjá fyrirtækinu sagði 

fyrirtækið reyna að sjá til þess að reikningar fylgi sendingum og að ekki væri gerð tollskýrsla 

nema þeir hafi borist. Þá bar varðstjóri hjá tollstjóra um að samkvæmt samtölum hafi komið í 

ljós að mistökin hefðu orðið hjá tollmiðlara en ekki innflytjanda. 

Í dómsniðurstöðu sagði að ljóst væri að flutningsmiðlunarfyrirtækið hafi átt að sjá um 

flutning vöru og gerð aðflutningsskýrslu og að ekki væri ljóst hvað hefði valdið því að 

reikninga vantaði við gerð fyrstu og annarrar skýrslu. Þá sagði að ekki hefði verið sannað að 

K hefði sjálf framvísað reikningum eða komið að öðru leyti að gerð skýrslunnar. Því hefði 

ekki verið sýnt fram á að hún hefði brotið gegn ákvæðinu af ásetningi eða stórfelldu gáleysi. 

Í málinu er um að ræða innflutning á verslunarvarningi og er ljóst að innflytjandi hefur 

atvinnu af því. Hins vegar virðist það liggja fyrir að innflytjandi sjálfur kemur lítið sem ekkert 

að innflutninginum og þar af leiðandi ber hann ekki aukna ábyrgð sbr. umfjöllun hér á undan í 

Hrd. 18. september 2008 (544/2007). Hins vegar mætti velta því upp eftir lestur dómsins og 

þá sérstaklega með tilliti til orðalags niðurstöðukafla hans, hvort dómari hefði mögulega 

dæmt tollmiðlarann fyrir brot gegn 3. mgr. 172. gr. tollalaga ef hann hefði einnig verið 

ákærður, enda er tekið sérstaklega fram að tollmiðlarinn hafi átt að sjá um bæði flutning vöru 

og gerð aðflutningsskýrslu.  

Síðasta dæmið sem tekið verður um misvísandi kröfur til innflytjanda um að þekkja/kynna 

sér innihald sendingar er Hrd. 11. maí 2017, (309/2016) þar sem mikil ábyrgð var lögð á 

innflytjanda sem hafði innflutning að atvinnu. Í málinu var J sakfelldur fyrir að hafa flutt inn 

1050 nikótínfiltera í rafsígarettur án tilskilins leyfis og þrjár spjaldtölvur sem ekki voru með 
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CE merkingu. Hann bar fyrir sig að hafa ekki vitað að nikótínfilterarnir voru í sendingunni og 

að hann hafi haldið að spjaldtölvurnar væru CE merktar. Þess má geta að í aðflutningsskýrslu 

sagði að innihald sendingar væri slöngur/hosur og grænmetiskvörn. Dómur Hæstaréttar var 

nokkuð ítarlegur og sagði m.a. að skv. 1. mgr. 28. gr. tollalaga skyldu vörureikningar liggja til 

grundvallar aðflutningsskýrslum skv. 23. og 25. gr. tollalaga. Þá var 1. mgr. 172. gr. laganna 

rakin og sagði svo að J bæri „samkvæmt áðurnefndum ákvæðum tollalaga að tryggja að 

varanna væri getið í aðflutningsskýrslunni 26. ágúst 2013 og að reikningar fylgdu með 

henni“. Tollmiðlari sá er fyllti út skýrsluna kvaðst hafa athugað hjá J hvort allir reikningar 

hefðu skilað sér og þá sást á reikningum sem síðar bárust að J hafði pantað nikótínfilterana 

þann 19. ágúst eða viku áður en sendingin kom til landsins. Hann hafi þar af leiðandi átt að 

vita að filterarnir væru í sendingunni og því hafi hann brotið gegn 1. mgr. 172. gr. tollalaga. 

Varðandi spjaldtölvurnar sagði í dóminum að þar sem J hefði innflutning að atvinnu ætti 

honum að vera ljóst að hann þyrfti að kanna hvort spjaldtölvurnar hefðu umrædda merkingu 

en hefði hins vegar ekki gert það. Þar með hafi hann brotið gegn 1. mgr. 65. gr. laga um 

fjarskipti nr. 81/2003. 
Ljóst er af niðurstöðu Hæstaréttar í máli þessu að nokkuð mikil ábyrgð er sett á herðar J 

varðandi það að vita eða í það minnsta kynna sér þá vöru sem hann flytur inn og verður slíkt 

að teljast eðlilegt. Ekki kemur til að tollmiðlari beri ábyrgð í þessu máli enda virðist J hafa 

haft réttu reikningana undir höndum en eins og tekið var fram í dóminum sendi hann 

tollmiðlara rétta reikningana samdægurs eftir að tollgæsla gerði athugasemdir vegna 

framvísaðra reikninga. Svo virðist því sem J hafi komið því til leiðar að tollmiðlari afhenti 

tollstjóra aðflutningsskýrsluna með þeim upplýsingum sem í upphafi voru gefnar sbr. Hrd. 18. 

september 2008 (544/2007) sem fjallað var um hér að framan. 

4.4 Lögreglurannsóknir og jafnræði aðila 

Mikið er og hefur verið rætt um fjárveitingar til lögreglu og var sú umræða sérstaklega 

fyrirferðamikil í kjölfar hruns bankanna árið 2008. Í Fréttablaðinu árið 2010 var birt viðtal við 

Valtý Sigurðsson ríkissaksóknara í kjölfar þess að embættið sendi dómsmálaráðherra bréf um 

áhrif niðurskurðar hjá lögregluembættum landsins. Sagði hann mál m.a. byrjuð að fyrnast hjá 

einhverjum embættum lögreglunnar sökum þess að ekki hafi náðst að rannsaka þau og hjá 

öðrum embættum hafi rannsókn verið framkvæmd, en miklar tafir orðið á málunum. Hafi 

fjárskorturinn verið viðvarandi lengi þótt almennur niðurskurður hafi ekki hafist fyrr en eftir 

hrun. Var einnig tekið viðtal við Sigríði Elsu Kjartansdóttur settan vararíkissaksóknara og 

sagði hún eina afleiðingu fjárskortsins vera þá að málum lögreglu væri forgangsraðað. Það 
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væri gert á þann hátt að stóru málin færu í forgang þannig að einungis hin smærri myndu 

fyrnast.85 Þótt nokkuð langt sé liðið síðan ríkissaksóknari sendi umrætt bréf og greinin var birt 

virðast sömu áhyggjur hafa verið ástæða þess að þann 28. september 2016 sendi 

Lögreglustjórafélag Íslands frá sér ályktun um fjármál lögreglunnar þar sem skorað var á 

stjórnvöld. Ályktunin hljóðaði svo: 

 
Ályktun um fjármál lögreglunnar. 
Eftir bankahrun 2008 varð verulegur samdráttur í fjárveitingum til lögreglunnar, lögreglumönnum 

fækkaði og dregið var úr drifkrafti löggæslunnar. Skipulagsbreytingar sem tóku gildi 1. janúar 
2015 þar sem lögreglan var að fullu skilin frá sýslumönnum var ætlað að efla lögregluna og gera 
hana sjálfstæðari. Enn hafa 3,5 milljarðar sem hurfu frá lögreglunni í landinu eftir hrun ekki skilað 
sér til baka nema að hluta. 

Verkefni lögreglunnar hafa aukist mjög og ferðamönnum hefur fjölgað jafnt og þétt síðustu ár en 
lögreglumönnum fækkar enn. Tekið hefur verið upp nýtt verklag og lögð áhersla á heimilisofbeldi, 
kynferðisbrot og mansal. Allt þetta kallar á mikla vinnu og aukinn mannskap. 

Lögreglustjórafélag Íslands skorar á Alþingi, Innanríkisráðherra og Fjármálaráðherra að auka 
fjármagn umtalsvert til lögreglunnar til að tryggja að hún geti tekist á við þau mikilvægu verkefni 
sem blasa við með markvissum og öruggum hætti.86 

 
Eins og ummæli ríkissaksóknara, setts vararíkissaksóknara og ályktun Lögreglumannafélags 

Íslands hér á undan bera með sér er ljóst að lögreglumenn og rannsakendur hafa sjálfir 

áhyggjur af stöðunni og ólíklegt þykir annað en að hún hafi nokkur áhrif bæði á starfsmenn 

og stafsemi lögreglunnar. Þó verður að árétta að ekki þykir óeðlilegt að verkefnum sé 

forgangsraðað eftir mikilvægi en öðru máli gegnir um þá stöðu að ákveðin mál sitji á 

hakanum svo lengi að þau fyrnist. Slíkt stóreykur enda líkur á því að jafnræðis milli aðila 

verði ekki gætt. Til að mynda getur sú staða komið upp að einn lögreglustjóri nái ekki að 

rannsaka ákveðið brot áður en það fyrnist. Sambærilegt mál kemur svo upp í næsta umdæmi, 

þar sem það er rannsakað, ákæra gefin út og refsing dæmd. Slík staða er auðvitað með öllu 

óásættanleg. Þá má spyrja hvort efnisleg forgangsröðun kunni einnig að eiga sér stað en ljóst 

er að lögreglan rannsakar alls konar mál, mismikilvæg og áhugaverð. Verður ekkert um það 

sagt hvaða skoðun rannsakendur hafa persónulega varðandi tollalagabrot en almenningur 

virðist í það minnsta telja þjófnað og eignaspjöll alvarlegri brot en efnahagsbrot s.s. skatta- og 

tollalagabrot eins og komið hefur fram.87  

Vart þarf að deila um mikilvægi þess að jafnræðis sé gætt í þessum málaflokki sem og 

öðrum. Ber því að líta stuttlega til 65. gr. stjskr., sbr. 14. gr. MDE, sbr. fleiri svipaðar reglur 

s.s. 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 þar sem segir m.a. að allir skuli vera jafnir að lögum. 

Reglan er talin til meginreglna hér á landi og hefur hún verið lengi í gildi þrátt fyrir að 
                                                
85 Brjánn Jónasson: „Tugir mála fyrnast vegna niðurskurðar“ bls. 16. 
86 Ályktun félags lögreglumanna: Ályktun um fjármál lögreglunnar. 
87 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 1625. 
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ákvæðið hafi ekki komið inn í stjórnarskrána fyrr en árið 199588 en samkvæmt reglunni skulu 

sambærileg mál hljóta sambærilega meðferð. Einnig hefur verið litið svo á í samræmi við 

dómaframkvæmd MDE að þær aðstæður geti komið upp að skylt sé að afgreiða ólík mál með 

mismunandi hætti.89 

4.4.1 Mál sem felld hafa verið niður hjá lögreglu eða rannsókn hætt 

Eins og áður hefur komið fram var ekki unnt að fá upplýsingar frá ríkislögreglustjóra um 

tölfræði varðandi mál vegna brota á tollalögum sem vísað er frá eða rannsókn hætt. Verður 

hér fjallað um tvö slík mál með það að markmiði að varpa örlitlu ljósi á gang mála. 

4.4.1.1 Mál fyrirtækisins X 

Í máli fyrirtækisins X voru bæði innflytjandi og tollmiðlari kærðir fyrir brot á 172. gr. 

tollalaga, innflytjandi sbr. 1. mgr. og tollmiðlari sbr. 3. mgr. Málsatvik voru þau að fyrirtækið 

hafði flutt inn stóra sendingu sem innihélt stóla og ljós. Tollmiðlari sendi aðflutningsskýrslu 

fyrir hönd innflytjanda og var verðmæti sendingarinnar skráð tæplega 18.500 dollarar. Við 

tollskoðun þann 2. janúar 2013 kom í ljós að bráðabirgðareikningur var áfastur einum 

kassanna og á honum kom fram að heildarverðmæti sendingarinnar væri ríflega 28.200 

dollarar. Eftir nánari skoðun var ljóst að ekki höfðu verið gefnir upp 70 stólar sem í 

sendingunni voru. Var í kjölfarið haft samband við tollmiðlara sem hafði samband við 

innflytjanda. Innflytjandi sagðist aðeins hafa átt von á tveimur brettum og að um misskilning 

milli hans og seljanda væri að ræða, rétt upphæð væri ríflega 28.200 dollarar og því hefði 

vantað einn reikning við tollafgreiðsluna. Taka ber fram að sendingin kom á alls átta brettum 

til landsins.  

Bæði innflytjandi og tollmiðlarar skýrðu frá ætluðum mistökum við tollafgreiðslu 

sendingarinnar en annar reikningurinn hafði verið sendur tollmiðlara þann 17. desember 2012 

og hinn þann 28. desember. Hins vegar átti innflytjandi aðeins von á þeim hluta 

sendingarinnar sem var á síðari reikningnum í desember og hinum hlutanum í janúar 2013. 

Komið hafði í ljós þegar flutningsmiðlarar í Bandaríkjunum sækja vöruna til flutnings að um 

væri að ræða átta bretti en ekki tvö. Samt sem áður var skýrslan send til tollstjóra en hún hafði 

verið tilbúin áður en varan sjálf barst, að sögn þjónustufulltrúa tollmiðlunarinnar. Að öðru 

leyti er ekki ástæða til að fara ítarlegar yfir skýringar aðila á atvikum enda ætlunin að líta til 

rannsóknar lögreglu. Hins vegar má geta þess að tveir starfsmenn tollmiðlunarinnar komu að 

eigin frumkvæði á skrifstofu rannsóknardeildar tollstjóra til að greina betur frá málinu. 

                                                
88 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, mannréttindi, bls. 563. 
89 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, mannréttindi, bls. 569. 
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Tollmiðlararnir skýrðu frá gangi mála og tóku m.a. sérstaklega fram að umrætt fyrirtæki skili 

ávallt inn greinargóðum reikningum og að fyrirtækið væri „áreiðanlegur viðskiptaaðili“ 

tollmiðlunarinnar. Um væri að ræða mistök tollmiðlara við tollafgreiðslu og þar af leiðandi 

væri ekki við innflytjanda að sakast. Þótt ekki sé hægt með óyggjandi hætti að skera úr um 

hvort hér hafi réttilega verið greint frá málsatvikum vísast hér aftur til umfjöllunar í 3. kafla 

um viðskiptasamband endurskoðanda og viðskiptavinar hans fyrir hrun. 

Tollstjóri kærði brot innflytjanda til lögreglu enda kæmi sekt í málinu til með að vera 

umfram heimildir embættisins til að ganga frá málum með þeim hætti. Samkvæmt mati 

embættisins voru aðflutningsgjöld af þeirri vöru sem ekki hafði verið gefin upp í skýrslunni 

529.168 krónur og lágmarkssekt fyrir slíkt brot væri tvöföld sú upphæð eða 1.058.336 krónur.   

Lögregla felldi málið niður eftir rannsókn með vísan til 145. gr. sml. þar sem framkomin 

gögn þóttu ekki nægileg eða líkleg til sakfellingar. Tollstjóri kærði þá ákvörðun til 

ríkissaksóknara skv. 2. mgr. 147. gr. sml. og var sérstaklega tekið fram í kærunni að sannað 

þætti að stórfellt gáleysi kærðu hefði valdið því að ranglega var staðið að aðflutningsskýrslu í 

málinu. Enda lá viðurkenning tollmiðlara á eigin ábyrgð fyrir í gögnum málsins. 

Ríkissaksóknari fékk þær skýringar frá lögreglustjóra að ekki væri ljóst hvar mörkin á 

milli einfalds gáleysis og stórfellds væru samkvæmt tollalögum. Önnur sjónarmið 

lögreglustjóra voru þau að innflytjandi hafi ekki hagnast mikið á því að skila einum af 

tveimur reikningum þar sem umræddir stólar bæru hvorki toll né vörugjöld. Þá hafi 

tollmiðlarinn heldur ekki hagnast á umræddu atviki. Undir þetta tók ríkissaksóknari og 

staðfesti því ákvörðun lögreglustjóra um að fella málið niður. 

Telja verður þau rök sem sett voru fram í afstöðu ríkissaksóknara til kæru tollstjóra og 

vitnað var til hér að ofan til rökleysu. Í fyrsta lagi eru ekki til almennar og óhagganlegar 

skilgreiningar á hugtökunum ásetningur og gáleysi eins og fjallað var um fyrr í þessum kafla 

og þar af leiðandi er verknaður í öllum málum háður túlkun með tilliti til saknæmisskilyrða. 

Verður því að telja undarlegt að lögreglustjóri nefni að ekki sé ljóst hver mörkin á milli 

gáleysis og stórfellds gáleysis eru. Í annan stað verður að gagnrýna sjónarmið um að 

innflytjandi hafi ekki hagnast mikið á rangri aðflutningsskýrslu því af öllum vörum sem 

fluttar eru til landsins ber að greiða virðisaukaskatt, skv. 34. gr. vskl., þrátt fyrir að varan beri 

hvorki toll né vörugjöld. Sé um að ræða stórar eða dýrar sendingar geti því verið miklar 

fjárhæðir í húfi fyrir innflytjanda og á sama tíma fyrir ríkissjóð. Fyrir utan að skökku myndi 

skjóta við ef ein stofnun, þ.e. tollstjóri myndi láta óafskipt brot sem varða vangoldnar 

greiðslur á virðisaukaskatti á meðan önnur stofnun, þ.e. skattstjóri gerði það ekki. Í þriðja lagi 

segir lögreglustjóri tollmiðlara ekki hagnast á atvikunum. Velta má fyrir sér skilgreiningu á 
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hagnaði í því sambandi en ljóst er að tollmiðlari fær greitt fyrir að sinna tollmiðlun fyrir hönd 

innflytjanda og því nokkrir hagsmunir í húfi fyrir fyrirtækið að halda viðskiptunum. 

Hagnaðurinn verður a.m.k. tæplega mældur í því hvort innflytjandi hafi sérstaklega greitt 

tollmiðlara fyrir að skila inn rangri aðflutningsskýrslu. Þá verður að geta þess að ekki er gerð 

krafa um hagnað í 172. gr. tollalaga og því óljóst hvers vegna þessi sjónarmið lögreglustjóra 

hafa slíkt vægi að rétt þyki að fella málið niður. Svo ekki sé minnst á mikilvægi þeirra 

varnaðaráhrifa sem hefðu ella fylgt málinu hefði það leitt til sakfellingar, þá sérstaklega ef 

tollmiðlarinn hefði verið sakfelldur, enda hefur engum tollmiðlara verið gert að sæta 

viðurlögum fyrir brot gegn 3. mgr. 172. gr. tollalaga.  

4.4.1.2 Mál Y 

Sem annað dæmi um mál sem lagt er niður eða vísað frá hjá lögreglu má nefna mál 

einstaklingsins Y. Málsatvik voru þau að tollstjóri lagði hald á vöru árið 2016 við komu 

hennar til landsins vegna gruns um að reikningur sem innflytjandi hafði framvísað væri 

falsaður. Fölsunin væri fólgin í því að innflytjandi hafði breytt kaupverði vörunnar og þannig 

látið líta út fyrir að hann hefði greitt lægra verð fyrir vöruna en hann raunverulega gerði. Var 

m.a. litið til þess að samskonar vara hafði verið seld á mun hærra verði á vef ebay sama dag 

og reikningur innflytjanda var dagsettur. Voru öll atriði sambærileg að undanskildu því að 

verð vörunnar á vefsíðunni var 899 USD en á framvísuðum reikningi var verðið 499 USD. 

Um er að ræða meint brot gegn 1. mgr. 172. gr. tollalaga en einnig 155. gr. hgl. Tollstjóri 

kærði málið til lögreglu en ákveðið var að fara ekki í frekari rannsókn af hálfu lögreglu. Sú 

ákvörðun var þá kærð af tollstjóra til ríkissaksóknara sem óskaði skýringa af hálfu 

lögreglustjóra. Meðal skýringa var að lögregla teldi skýringar innflytjanda á málinu 

trúverðugar, þ.e. að rangur reikningur hafi fyrir mistök verið sendur tollstjóra við 

tollafgreiðslu. Einnig hafi verið litið til eðlis og umfangs málsins og því ekki talið 

nauðsynlegt að halda málinu áfram. Ríkissaksóknari leit til gagna í málinu, felldi ákvörðun 

lögreglustjóra úr gildi og lagði jafnframt fyrir hann að taka málið upp aftur. 

Gera mætti athugasemdir við að skýringar kærða hafi raunverulega þótt trúverðugar þar 

sem nokkuð augljóst hefði átt að vera að um falsaðan reikning var að ræða. Enda má í raun 

ráða svo í skýringar lögreglustjóra þar sem vísað var til eðlis og umfangs málsins að það hafi 

hreinlega ekki þótt nægilega stórfellt eða mikilvægt til að farið yrði af fullum þunga í 

rannsókn þess.  

Sambærileg málsatvik voru uppi í máli Hérd. Norðeyst. 17. febrúar 2017 (S-216/2016) í 

héraðsdómi Norðurlands eystra. Í málinu hafði ákærði afhent tollmiðlara falsaðan reikning 



 47 

við tollafgreiðslu á golfsetti þar sem verðmæti vörunnar hafði verið breytt úr 599 dollurum í 

99. Ákærði mætti ekki til þingfestingar þrátt fyrir að honum hafði verið gerð grein fyrir því að 

slíkt gæti verið túlkað sem játning af hans hálfu. Var hann dæmdur sekur fyrir brot á 2. sbr. 1. 

mgr. 155. gr. hgl. og 1. mgr. 172. gr. tollalaga og var refsing ákveðin eins mánaðar fangelsi, 

skilorðsbundið í tvö ár en þar að auki var golfsettið gert upptækt. 

Ekki verður séð hvað það er í atvikalýsingum málanna sem veldur því að lögreglustjórinn 

í Reykjavík ákvað að hætta rannsókn á meðan ákæra var gefin út af lögreglustjóranum á 

Norðurlandi eystra sama ár. Ljóst er að ef ríkissaksóknari hefði ekki fellt ákvörðun 

lögreglustjórans í Reykjavík úr gildi og gert honum að halda rannsókn málsins áfram hefðu 

aðilar þessara tveggja mála hlotið mismunandi meðferð þrátt fyrir að um sambærileg mál væri 

að ræða.  

4.5 Ályktanir  

Af því sem fjallað hefur verið um hér á undan má draga nokkrar ályktanir varðandi ábyrgð 

innflytjanda og tollmiðlara, þó ekki eins ítarlegar eða skýrar og vonast var til. Ljóst er að 

ábyrgð innflytjanda er nokkur en mismikil eftir eðli innflutnings og aðstæðum við gerð 

aðflutningsskýrslu. Innflytjandi ber til að mynda ríka ábyrgð á upplýsingum sem gefnar eru ef 

vara er flutt inn í atvinnuskyni enda má eðlilega gera ráð fyrir að ákveðin þekking á 

tollamálum sé þá til staðar. Sama á við ef um er að ræða innflutning á búslóð innflytjanda en 

þá er aðeins um að ræða hluti sem innflytjandi er eigandi að þá þegar og því rökrétt að hann 

viti hvað í sendingunni er. Hins vegar virðist vera slakað á ábyrgð innflytjanda bæði ef um er 

að ræða innflutning í atvinnuskyni og innflutning á búslóðarmunum ef fleiri en einn aðili 

kemur að innflutningnum að tollmiðlara undanskildum, eins og var raunin í máli feðganna í 

Hrd. 22. september 2005 (4/2005) og Hérd. Austl. 18. apríl 2007 (S-39/2007), þar sem 

eiginkona innflytjanda hafði séð um að hlaða gáminn. Sömu sögu er að segja í Hrd. 25. 

janúar 2007 (181/2006) þrátt fyrir að JÁ sem fyrirsvarsmaður félagsins og sá er annaðist 

viðskipti með bifreiðina hafi verið talinn vita að greitt hafi verið meira fyrir bifreiðina en 

gefið var upp. Ekki virðist hafa vægi við sakarmat hvort seljandi/sendandi og innflytjandi eru 

tengdir aðilar þótt full ástæða gæti verið til þess. Í því samhengi má benda má á að samkvæmt 

lögum um gjaldþrotaskipti nr. 21/1992 getur það haft áhrif á mál og réttarstöðu aðila ef þeir 

teljast vera nákomnir. 

Eins og sagði í upphafi kaflans var ætlunin að leggja mat á það hvar ábyrgð innflytjanda 

sleppir og ábyrgð tollmiðlara hefst. Raunveruleg ábyrgð tollmiðlara á upplýsingum í 

aðflutningsskýrslum virðist hins vegar hvergi hefjast því enginn dómur hefur fallið þar um 
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þótt ummæli dómara í dómi héraðsdóms Reykjavíkur í máli S-557/2013 megi túlka sem svo 

að tollmiðlari bæri ábyrgð á flutningi og gerð aðflutningsskýrslu. Því má spyrja hvað þurfi til 

að koma svo að ábyrgð tollmiðlara verði virk í framkvæmd. Eins og fjallað var um í máli 

fyrirtækisins X viðurkenndi tollmiðlari að hafa haft reikning þann sem ekki var framvísað við 

gerð aðflutingsskýrslu undir höndum þegar skýrslan var send. Þrátt fyrir það og þrátt fyrir 3. 

mgr. 33. gr. tollalaga, þar sem kveðið er á um sérstaka skyldu sem hvílir á tollmiðlurum að 

leggja sjálfstætt mat á fylgiskjöl og að þeir skuli þá aðeins senda aðflutningsskýrslu að 

fylgiskjöl skýrslunnar uppfylli skilyrði laganna með ótvíræðum hætti, var málið fellt niður. 

Þá er ljóst að bagalegt er ef tímaleysi, fjármagnsskortur, áhugaleysi eða annars konar 

utanaðkomandi atvik hafa áhrif á það hvaða mál eru rannsökuð hjá lögreglu. Þótt ekki sé hægt 

að draga of miklar ályktanir af máli Y án þess að hafa frekari upplýsingar um hvort og þá 

hversu mörg önnur tollamál eru felld niður hjá lögreglu er einnig ljóst að jafnræði aðila er 

stefnt í hættu ef samskonar mál hljóta ekki sambærilega meðferð.  

Verður fróðlegt mjög að fylgjast með þróun mála í kjölfar breytinga á saknæmisskilyrðum 

tollalaga bæði hvað varðar ábyrgð innflytjanda en ekki síst með tilliti til þess hvort ábyrgð 

tollmiðlara vaknar. Í kjölfar þess að hér hefur verið fjallað um rannsóknir mála er varða ranga 

upplýsingagjöf við gerð aðflutningsskýrslna o.fl. liggur beinast við að líta næst til þeirra 

viðurlaga sem við brotunum eru. Verður vikið að þeim í næsta kafla. 
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5 Viðurlög við rangri upplýsingagjöf í aðflutningsskýrslu 
Fjallað hefur verið um fyrirkomulag við innflutning vöru í nokkuð réttri röð frá því að varan 

berst til landsins, eða allt frá gerð aðflutningsskýrslu og ábyrgð á upplýsingum til rannsókna 

mála í þeim tilvikum þegar ranglega er staðið að upplýsingagjöfinni. Nú er hins vegar komið 

að því að kanna viðurlög sem kveðið er á um í tollalögum vegna brota sem felast í rangri eða 

villandi upplýsingagjöf við innflutning. Verður umfjöllunin hér á eftir með þeim hætti að fyrst 

verður fjallað almennt um viðurlög, upphaf þeirra og kenningar. Þá verður litið til 

afbrotaformúlu sem Guðmundur Ingvi Sigurðsson fjallaði um varðandi smygl og í því 

samhengi litið til niðurstöðu verkefnis tollstjóra varðandi villutíðni í tollskýrslum. Því næst 

verður ítarlega fjallað um gildandi viðurlög við rangri upplýsingagjöf í aðflutningsskýrslu 

samkvæmt tollalögum og verður m.a. litið til dóma þar sem við á. Þeirri umfjöllun verður 

skipt í tvo hluta en fyrst verður fjallað um eiginlegar refsingar samkvæmt lögunum og þar á 

eftir um önnur refsikennd viðurlög. Að lokum verður því velt upp hvort gildandi viðurlög hafi 

raunverulega þau áhrif sem þeim er ætlað, þótt ljóst sé að erfitt er að henda reiður á slíkt.  

5.1 Almennt um viðurlög  

Rétt er að byrja á því að líta til skilgreiningar á sjálfu hugtakinu viðurlög. Hugtakið er 

skilgreint sem hvers konar lagaúrræði vegna réttindabrota í þjóðfélaginu. Í lögfræðiorðabók 

segir einnig að greina megi í aðalatriðum á milli þriggja tegunda viðurlaga, þ.e. 

refsiviðurlaga, stjórnsýsluviðurlaga og skaðabóta.90 Algengt er að viðurlögum sé aðeins skipt 

í tvo flokka í umfjöllun í refsirétti, þ.e. í refsingar og önnur refsikennd viðurlög en skiptingin 

er með þeim hætti í almennum hegningarlögum, sbr. 1. mgr. 31. gr. laganna. Hafa ber í huga 

að þessi flokkun gæti tekið breytingum, þá bæði hvað varðar almenn hegningarlög en einnig 

sérrefsilög.91 Hins vegar hafa ekki enn verið gerðar miklar breytingar á flokkunum frá 

setningu hegningarlaganna árið 1940 en í 31. gr. laganna sagði við gildistöku þeirra að 

hegningar samkvæmt lögunum væru refsivist og fjársektir.  

Segja má að einhvers konar viðurlög hafi alltaf verið til sbr. söguna af Adam og Evu í 

Aldingarðinum, en vald til að beita viðurlögum hafa hins vegar mismunandi aðilar tekið sér í 

gegnum tíðina. Til að mynda refsaði kirkjan fyrir hin ýmsu afbrot á miðöldum og þá 

valdamiklir menn, smákóngar og furstar. Að lokum fór það svo að ríkisvaldið tók við.92 

                                                
90 Páll Sigurðsson, Barbara Björnsdóttir og Hulda Guðný Kjartansdóttir: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 
490. 
91 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 62. 
92 Beth Grothe Nielsen: Straf, hvad ellers?, bls. 35-39. 
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 Margvísleg rök og kenningar geta búið að baki viðurlögum og komu snemma fram tvö 

sjónarmið hjá grískum og rómverskum heimspekingum sem segja má að lifi góðu lífi enn 

þann dag í dag. Sjónarmiðin voru annars vegar þau að refsa ætti vegna þeirra brota sem þegar 

höfðu átt sér stað og hins vegar að refsa ætti til þess koma í veg fyrir að brot komi til með að 

vera framin.93  

Ekki hefur verið uppi einhugur um tilgang og markmið refsinga en í almennum 

athugasemdum greinargerðar með frumvarpi til almennra hegningarlaga segir eftirfarandi um 

markmiðið: 
 
Refsing er ein þeirra aðferða, sem þjóðfélagið hefur til þess að verjast réttarbrotum. Markmið 
refsingar er fyrst og fremst verndun almenns réttaröryggis og viðhald lögbundins þjóðskipulags. 
En auk þess fullnægir refsing réttlætistilfinningu almennings er ekki sættir sig við það, að menn 
skerði órefsað mikilvæg réttindi annarra.94 

 

Tvær stefnur um markmið refsinga hafa verið nokkuð ráðandi í umfjöllun en það eru 

endurgjaldstefnan og nytjastefnan. Samkvæmt endurgjaldstefnunni er refsing talin réttlát 

málagjöld þess sem fremur afbrot. Nokkrar útfærslur eru til af stefnunni og sem dæmi um það 

má nefna þörf þjóðfélagsins fyrir að brotamanni verði refsað.95 Í lögum Hammurabis, sem eru 

elstu lög sem varðveitt hafa verið, má sjá skýr merki stefnunnar þar sem kveðið er á um „að 

menn skuli gjalda auga fyrir auga og tönn fyrir tönn“. Réttlætinu skuli fullnægt án tillits til 

fórnarkostnaðar en slík sjónarmið eiga að ákveðnu leyti upptök sín til þess tíma þegar talið 

var rétt að friða reiði guða og náttúruafla.96 Nytjastefnan er byggð á öðrum grunni en hún 

byggir á varnaðaráhrifum refsinga með það að markmiði að koma í veg fyrir afbrot. Er annars 

vegar um almenn varnaðaráhrif að ræða sem beinast að öllum almenningi og eiga að koma í 

veg fyrir að framin séu afbrot. Hins vegar er um sérstök varnaðaráhrif að ræða en þau beinast 

að þeim sem framdi umrætt brot og er ætlað að koma í veg fyrir að hann endurtaki brotið.97 Er 

slíkum varnaðaráhrifum m.a. náð með ákvæðum um ítrekunaráhrif.98 Varnaðaráhrif refsinga 

eru í raun ein sterkustu rökin fyrir því að beita refsingum yfir höfuð.99 En refsingum er 

einkum ætlað að hafa þau áhrif á sökunaut að hann verði fyrir þjáningum eða óþægindum 

með það að leiðarljósi að draga úr eða afstýra afbrotum.100  

                                                
93 Ragnheiður Bragadóttir: „Markmið refsinga“, bls. 97. 
94 Alþt. 1939, A-deild, bls. 351-353. 
95 Ragnheiður Bragadóttir: „Markmið refsinga“, bls. 97-98. 
96 Jón Þór Ólason: „Auga fyrir auga – markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins“, bls. 204-205. 
97 Ragnheiður Bragadóttir: „Markmið refsinga“, bls. 98-99. 
98 Jón Þór Ólason: „Auga fyrir auga – markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins“, bls. 211. 
99 Sama heimild, bls. 208. 
100 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 216-217. 
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Markmið annarra viðurlaga eru nokkuð frábrugðin þeim markmiðum refsinga sem voru 

nefnd hér á undan þótt einkenni þeirra séu nokkuð svipuð.101 Þeim er þó ætlað að valda 

ákveðinni þjáningu eða óþægindum eins og refsingar en á annan hátt.102 Það er þó ekki 

endilega svo að eiginlegar refsingar séu meira íþyngjandi en önnur viðurlög, það fer eftir 

stöðu brotamanns og viðurlögum við brotinu hverju sinni. Til dæmis gæti greiðsla sektar 

verið mun léttbærari en réttindasvipting.103 Þá er ekki alltaf slíkur munur á refsingum og 

öðrum viðurlögum að hægt sé að greina skýrlega á milli enda svipar refsikenndum 

viðurlögunum mjög til refsinga.104 Hins vegar er hægt að hafa til hliðsjónar hvort heimilt sé 

að beita ósakhæfan mann viðurlögum. Sé það heimilt, eru líkur á að um refsikennd viðurlög 

sé að ræða en ekki refsingu.105 

Þótt viðurlög séu mörg hver ef ekki flest sett með varnarðaráhrif í huga er ekki þar með 

sagt að þau hafi tilætluð áhrif. Það veltur á þeim aðilum sem ætlunin er að hafa áhrif á, þ.e. 

hvort þeir brjóti af sér burtséð frá viðurlögunum eða hvort þeir fylgi lögunum þótt engin 

viðurlög lægu við brotinu eða hvort þeir brjóti ekki af sér vegna viðurlaganna.106 Með vísan 

til ofangreinds má þó velta upp hnyttnum en áhrifamiklum orðum Johannes Andenæs þegar 

hann sagði eftirfarandi: “Det er ofte blitt sagt at samfunnet alltid har brukt straff, men at man 

aldri er blitt enige om hvorfor man straffer“107 Það eru enda ekki allir á einu máli um 

markmið og ágæti refsinga. 

Guðmundur Ingvi Sigurðsson fjallaði um smygl í grein sem hann birti í Úlfljóti 1958 og 

setti fram þessa formúlu sem hann sagði þó komna frá afbrotafræðingum:  

 

Afbrot = (tilhneigingar + aðstæður) / viðnámsþróttur 

 

Formúlan skýrir sig að mestu leyti sjálf en hún sýnir hvernig maðurinn þarf að takast á við 

langanir og aðstæður þegar kemur að afbrotum, eða öllu heldur því að fremja ekki afbrot. 

Guðmundur Ingvi fjallaði sérstaklega um kaupmenn á flutningaskipum og sagði aðstæður til 

smygls varla geta verið betri. Í slíkum aðstæðum skipti því viðnámsþrótturinn mestu máli og 

að hann léti oft undan lönguninni til að drýgja tekjur sem væru fremur lágar, enda smygl 

nokkurs konar venja um borð. Gera má ráð fyrir að varnaðaráhrif virki síður í slíkum 

                                                
101 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 85. 
102 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum, bls. 27. 
103 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 16. 
104 Björg Thorarensen: „Réttur aðila að stjórnsýslumáli til að fella ekki á sig sök“, bls. 38-39. 
105 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 79. 
106 Sama heimild, bls. 75. 
107 Johannes Andenæs: Straffen som problem, bls. 9. 
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kjöraðstæðum. Hann lýsti aðstæðum kaupmanna í grein sinni en aðstæðurnar hafa ekki breyst 

mikið síðan þá.108 Almennt taka siglingar flutningaskipa um og yfir tvær vikur og stoppað er í 

nokkrum höfnum þar sem gott aðgengi er að ýmiskonar vöru. Á heimleið, sem tekur 

mislangan tíma eftir leið en a.m.k. nokkra daga, er nægur tími til að fela varninginn. Við 

tollafgreiðslu hefur tollgæsla almennt stuttan tíma til að ljúka afgreiðslu skipsins og í kjölfarið 

hefst losun farms. Farmur er losaður og skipið hlaðið aftur í nokkrum höfnum á landinu áður 

en það heldur í næstu siglingu nokkrum dögum síðar. Allan þann tíma hafa menn til að koma 

smyglinu frá borði. Taka verður undir með Guðmundi Ingva að umræddar aðstæður eru 

sérstaklega góðar til smygls en þótt sams konar aðstæður séu kannski ekki uppi varðandi 

aðflutningsskýrslugerð og innflutning má líkja þeim að hluta til við dæmi hans í greininni. 

Almennt er ferlið svo að menn hafa pantað vöru, fá hana senda og koma reikningum til 

tollmiðlara sem sér yfirleitt um aðflutningsskýrslugerðina. Menn hins vegar ráða hvaða 

reikninga þeir senda, hversu marga o.s.frv. Þegar tekið er tillit til fjölda sendinga sem berst til 

landsins á ári hverju er ljóst að eftirlit tollgæslu er mjög erfitt eins og í dæmi Guðmundar 

Ingva hér á undan. Hins vegar er sá munur á að gögn eru til staðar í síðara dæminu og því er 

mögulegt að endurskoða aðflutningsskýrslur aftur í tímann, sbr. 111. og 112. gr. tll.  

Í því samhengi er áhugavert að minnast á verkefni sem tollstjóri réðst í fyrir stuttu sem 

fólst í því að mæla villutíðni í tollskýrslum.109 Niðurstaða mælingarinnar var sú að villur voru 

gerðar í 23% þeirra aðflutningsskýrslna sem lentu í úrtakinu eða í alls 230 skýrslum af 1000. 

Af þeim var gerð gjaldabreyting í 70 skýrslum og voru fjórar skýrslur sendar til 

endurskoðunardeildar, en ákveðið hafði verið að senda skýrslur með gjaldabreytingu yfir 

100.000 krónum til deildarinnar til endurákvörðunar gjalda. Af þeim fjórum skýrslum sem 

sendar voru til endurskoðunardeildar nam gjaldahækkun samkvæmt úrskurðum deildarinnar 

alls tveimur milljónum króna.110 Sé hægt að líta á það sem meðalhækkun á hverjar 1000 

skýrslur er ljóst að ríkissjóður verður af miklum tekjum árlega eða um 396 x 2.000.000 = 

792.000.000 króna. 

5.2 Refsingar og önnur viðurlög samkvæmt tollalögum 

Viðurlög samkvæmt tollalögum eru annars vegar refsingar og hins vegar önnur refsikennd 

viðurlög eins og rakið verður nánar hér á eftir. Í tollalögunum eru sektir aðalrefsingin en sem 

                                                
108 Guðmundur Ingvi Sigurðsson: „Smygl“, bls. 16. 
109 Aðeins var litið til fimm reita í skýrslunni og eru það allt reitir sem hafa áhrif á álagningu gjalda, þ.e. 
tollflokkun, viðskiptaverð, upprunaland, erlendur kostnaður/flutningsgjald og mynt. Úrtakið voru 1.000 skýrslur 
sem valdar voru af handahófi úr 396.000 skýrslum á tímabilinu febrúar 2016 – janúar 2017. Úrtakið samanstóð 
af skýrslum fyrirtækja en ekki var mæld villutíðni í skýrslum einstaklinga á tímabilinu, þ.e. 204.000 skýrslum. 
110 Mælingar á villutíðni í tollskýrslum, bls. 3-8. 
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dæmi um það má nefna viðurlög við broti gegn 172. gr. sem þegar hefur verið fjallað um. 

Verður hér á eftir fjallað annars vegar um refsingar og hins vegar um önnur refsikennd 

viðurlög samkvæmt lögunum. 

5.2.1 Refsingar 

 Í 1. ml. 1. mgr. 69. gr. stjskr. er kveðið á um meginregluna um lögbundnar refsiheimildir. Í 

ákvæðinu segir að engum verði gert að sæta refsingu nema hann hafi gerst sekur um háttsemi 

sem var refsiverð samkvæmt lögum á þeim tíma þegar hún átti sér stað eða megi fullkomlega 

jafna til slíkrar háttsemi. Þá segir í 2. ml. að viðurlög megi ekki verða þyngri en heimiluð 

voru í lögum þá er háttsemin átti sér stað. Hefur löggjafin eða öllu heldur stjórnarskrárgjafinn 

talið mikilvægt að taka af skarið með að kveðið væri á um ofangreint í stjórnarskránni þrátt 

fyrir að efnislegt innihald ákvæðisins hafi þá þegar komið fram í 1. og 2. gr. hgl. Ákvæði 1. 

og 2. gr. íslensku hegningarlaganna komu frá dönsku hegningarlögunum frá 1930 eins og stór 

hluti hegningarlaganna í raun.111 Danir hafa þó ekki séð ástæðu til að kveða sérstaklega á um 

bannið í dönsku stjórnarskránni.112 Hins vegar er ein af meginreglum danska refsiréttarins sú 

að ekki skuli refsa nema samkvæmt settum lögum og var meginreglan lögfest í 1. gr. dönsku 

hegningarlaganna árið 1930 sem var svo fyrirmynd hegningarlaganna eins og áður sagði. Þar 

segir að refsingu megi aðeins beita vegna háttsemi sem hafi verið gerð refsiverð með lögum, 

eða megi jafna til hennar. Að baki meginreglunni liggja tvö meginsjónarmið en það eru 

lögmæti og réttaröryggi. Sjónarmið varðandi réttaröryggi felst að miklu leyti í því að 

borgararnir lúti fyrirsjáanlegum og skýrum refsiákvæðum og að bann ríki við afturvirkni laga 

sem kveða á um refsingu. Bann við afturvirkni hefur hins vegar ekki verið tekið upp í dönsku 

hegningarlögin eða stjórnarskrána heldur er kveðið á um það í 7. gr. MSE.113 Í 1. mgr. 96. gr. 

norsku stjórnarskrárinnar er kveðið á um að enginn verði dæmdur án laga og enn fremur að 

engum verði gerð refsing án dóms. 

Jónatan Þórmundsson lýsir refsingu sem „[einni] tegund viðurlaga, sem ríkisvald beitir 

þann, sem sekur hefur reynst um refsivert brot. Hún felur í sér vanþóknun eða fordæmingu 

samfélagsins og er til þess fallin að valda dómþola þjáningu eða óþægindum.“114 Refsingar 

samkvæmt tollalögum eru annars vegar sektir og hins vegar fangelsi en segja má að ákveðinn 

grundvallarmunur sé þar á þótt báðum úrræðum sé ætlað að knýja fram reglufylgni hjá þeim 

er lögin varða. Oft er það svo í sérrefsilögum að fésektir eru aðalrefsing og brot varða aðeins 

                                                
111 Borgerlig Straffelov frá 15. arpíl 1930. 
112 Danmarks Riges Grundlov nr. 169 frá 1953. (ath hvort nefnt í fyrsta skipti) 
113 Vagn Greve: Det strafferetlige ansvar, bls. 51. 
114 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 62. 
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fangelsi að um ítrekun eða miklar sakir sé að ræða en það er einmitt svo í tollalögum.115 Er 

það fyrirkomulag öfugt við hegningarlögin, þar er fangelsi er aðalrefsingin en sektir ákveðnar 

ef um minniháttar brot er að ræða, enda er í lögunum almennt kveðið á um refsingar fyrir 

alvarlegri brot sem hafa verið refsiverð lengi. 116  Fangelsi hefur áhrif á persónufrelsi 

einstaklingsins á meðan fésektir hafa áhrif á fjárráð hans en fjallað verður um báðar tegundir 

refsingar hér á eftir.117 

5.2.1.1 Sektargerðir 

Það er meginregla í íslensku réttarkerfi að dómstólar ákvarði refsingar, þ.e. bæði fésektir og 

fangelsi, og því er það undantekning á reglunni að tollstjóra sé heimilt að ákveða sektir sem 

grundvöll að tollsáttum. Rök með fyrirkomulaginu eru augljós sé litið til fjölda sektargerða 

sem gerðar eru hjá embætti tollstjóra árlega og farið verður yfir hér á eftir. Auk tollstjóra hafa 

fleiri embætti heimild til sambærilegra eða svipaðra sáttargerða, s.s. lögreglustjórar sbr. 1. 

mgr. 148. gr. sml. en það er ljóst að ef öll mál myndu rata á borð dómstóla myndi lítið ganga. 

Heimildir til sektarákvörðunar eru fremur þröngar og er t.a.m. tiltekið hámark á sektarfjárhæð 

auk fleiri takmarkana sem nánar veður vikið að hér á eftir.118 

Tollstjóri hefur heimild skv. 2. mgr. 185. gr. tll. til 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 3.000.000 króna. Heimildin er bundin þeim skilyrðum 

að hinn seki samþykki þá ákvörðun og greiði sektina þegar í stað. Séu brotin hins vegar 

„stærri“ en svo að sekt eða verðmæti eignaupptöku sé 3.000.000 króna skal málið kært til 

lögreglu sem tekur ákvörðun um hvort ákært verði í málinu. Hámark sekta sem gengið er frá 

hjá tollstjóra var tífaldað fyrir ekki svo löngu, þ.e. hækkað úr 300.000 krónum í 3.000.000 

króna, með 1. gr. laga nr. 141/2013.119 Var markmiðið með hækkuninni að tollstjóri gæti 

lokið fleiri málum innan embættisins.120 Hafði sektarheimildin þá verið sú sama frá árinu 

2002 og verðlag breyst með þeim hætti að lágmarkssekt fór að jafnaði yfir mörkin þegar 

brotið var gegn 1. mgr. 172. gr. laganna. Komu upp dæmi þess að tollstjóri varð að kæra mál 

til lögreglu þrátt fyrir að aðili máls hefði játað brot sitt við rannsókn málsins og viljað 

                                                
115 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 219. 
116 Jónatan Þórmundsson: „Fésektir og sektarfullnusta“, bls. 229. 
117 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 216-217. 
118 Jónatan Þórmundsson: „Fésektir og sektarfullnusta“, bls. 231-232. 
119 Lög um breytingu á tollalögum, nr. 88/2005, lögum um vörugjald, nr. 97/1987, lögum um virðisaukaskatt nr. 
50/1988, lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur nr. 
52/1989, og lögum um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. nr. 29/1993, með síðari breytingum (sektir, 
greiðslufrestur í tolli, sykurskattur og skilagjald vegna einnota drykkjarumbúða, vörugjald af bílum til útleigu 
o.fl.). 
120 Þskj. 267, 143. lögþ. 2013-14, bls. 3. 
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sjálfviljugur gangast við sektargerð þegar í stað.121 Við framlagningu frumvarpsins var 

ætlunin hins vegar aðeins að hækka sektarheimildina upp í 600.000 krónur en vikið var frá 

því í meðferð málsins á Alþingi. Var þá upphæðin ákveðin samkvæmt nefndaráliti með 

breytingartillögu efnahags- og viðskiptanefndar en í álitinu sagði eftirfarandi því til 

rökstuðnings: 

 
Lögreglurannsókn og málsmeðferð er kostnaðarsöm og tímafrek og telur nefndin rétt að 
einfalda kerfið sé þess kostur. Breytingu þeirri sem nefndin leggur til er ætlað að koma í veg 
fyrir að óþarflega mörg mál séu send frá tollstjóra til lögreglu. Lögreglan er störfum hlaðin og 
mikilvægt að leitast sé við að leysa mál sem þurfa ekki að sæta lögreglurannsókn á annan veg. 
Breytingin mun spara fé og gera ferlið skilvirkara, einfaldara og flýta afgreiðslu mála.122 

 

Það verður varla um það deilt að umrædd breyting á sektarheimildinni var af hinu góða enda 

virðast engin rök hafa verið uppi um hið gagnstæða. Á sama tíma vaknar sú spurning hvort 

raunverulega sé ástæða til að hafa eitthvert hámark á sektargreiðslunum yfir höfuð þrátt fyrir 

að um undanþágu frá meginreglunni um að dómstólar ákveði refsingar sé að ræða. Gerð er 

krafa um að brotið sé skýlaust sannað og aðili bæði játi brot sitt og gangist sjálfviljugur undir 

sektina. Samþykki sökunautur ekki að máli ljúki með greiðslu sektarinnar kærir tollstjóri 

málið til lögreglu. Það ætti því ekki að koma til þess að aðili gangist nauðugur undir sátt sem 

felst í greiðslu sektar. 

Sektir og eignaupptaka skv. 1. ml. 5. mgr. 185. gr. tll. skulu ákveðnar af tollstjóra, 

löglærðum fulltrúa hans eða tollvörðum með einni undantekningu þó. Sé ekki kveðið á um 

brot í viðauka reglugerðar nr. 604/2009123 þar sem fram koma sérreglur vegna ólögmæts 

innflutnings á tilgreindum vöruflokkum er tollverði ekki heimilt að ákveða sekt eða 

eignaupptöku, heldur aðeins tollstjóra eða löglærðum fulltrúa hans, sbr. 2. ml. 5. mgr. 185. gr. 

tll. Þá er einnig sérstakt hámark á sektargreiðslum sem tollvörður getur ákveðið á vettvangi en 

það er skv. 4. gr. reglugerðarinnar 100.000 krónur auk upptöku á varningi. 

Fjölmargar sektargerðir eru framkvæmdar á ári hverju hjá embættinu og mikill meirihluti 

þeirra fer fram á vettvangi enda um minniháttar brot að ræða. Til að mynda voru sektargerðir 

á vettvangi árið 2013 samtals 2.557 á meðan 264 mál fóru til rannsóknardeildar.124 Árið 2014 

voru sektargerðir á vettvangi 2.766 talsins en 323 mál fóru til rannsóknardeildar.125 Árið 2015 

voru sektargerðir á vettvangi alls 2.326 en 266 mál voru send til rannsóknardeildar 

                                                
121 Þskj. 267, 143. lögþ. 2013-14, bls. 3-4. 
122 Þskj. 398, 143. lögþ. 2013-14, bls. 1. 
123 Reglugerð um sektir og önnur viðurlög ákvörðuð af tollstjóra vegna brots á tollalögum nr. 88/2005. 
124 Ársskýrsla tollsjóra 2014, bls. 38. 
125 Ársskýrsla tollsjóra 2014, bls. 38. 
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tollstjóra.126 Árið 2016 voru svo 1.043 sektargerðir gerðar á vettvangi og 270 mál send til 

rannsóknardeildar.127 Þau mál sem fóru til ransóknardeildar tollstjóra voru annað hvort send 

til lögreglu eða lokið með sektargerð innan embættis.128 

Í Hérd. Rvk. 8. desember 2014 (E-3974/2013), reyndi á hámarksfjárhæð við upptöku 

varnings en það var þó í tíð eldra ákvæðis þar sem kveðið var á um 300.000 króna 

hámarksupphæð. Málsatvik voru þau að A var stöðvaður af tollvörðum í október 2008 við 

komu til landsins á tollhliði merktu „enginn tollskyldur varningur“. Við tollskoðun kom í ljós 

að A hafði 172 mynddiska í farangri sínum sem hann kvaðst hafa tekið með sér frá Íslandi og 

væru til einkanota. Tollverðir haldlögðu diskana þar sem talið var að þeir hefðu verið keyptir í 

ferðinni og mögulega ætlaðir sem söluvarningur eða til afritunar, nema bæði væri. Var áætlað 

verðmæti hvers disks 3000 krónur og málið sent til lögreglu. Fór A í yfirheyrslu til lögreglu í 

nóvember 2008 en síðan gerðist ekkert í málinu fyrr en A voru send málsgögn í júlí árið 2011. 

Í september sama ár sendi lögmaður A lögreglu erindi þar sem óskað var eftir upplýsingum 

um stöðu málsins og fékk það svar að rannsókn hefði verið hætt í nóvember ári áður. Þá 

óskaði lögmaðurinn eftir því að A yrðu afhentir mynddiskarnir en við því var ekki hægt að 

verða þar sem þeim hafði verið eytt. Fór þá lögmaðurinn fram á að A yrði bætt tjónið, alls 

516.000 krónur, miðað við áætlað verð tollvarða við haldlangningu. Um þann hluta málsins er 

varðaði upptöku mynddiskanna sagði eftirfarandi í dóminum: 
 
Samkvæmt 4. mgr. 181. gr. tollalaga er tollyfirvöldum heimilt að gera vöru upptæka þótt 
refsiábyrgð verði ekki komið fram. Samkvæmt þágildandi 185. gr. tollalaga var heimildin 
bundin því að verðmæti þess sem gera ætti upptækt færi ekki fram úr 300.000 krónum. 
Óumdeilt er að verðmæti mynddiskanna var umfram það og var eignaupptaka samkvæmt 
framangreindu ákvæði því ekki heimil. 

 

Þótt hámarksupphæð sektar hafi verið hækkuð frá því að dómurinn féll er ljóst af 

niðurstöðu hans að ákvæðið er virkt í framkvæmd og að ekki verði litið framhjá því þrátt fyrir 

að mál sé afhent lögreglu til rannsóknar. 

Í Hrd. 18. september 2008 (544/2007), hafði Á fyllt út búslóðaryfirlýsingu og tollmiðlari 

fyllt út aðflutningsskýrslu samkvæmt yfirlýsingunni eins og áður hefur verið rakið. Við 

tollskoðun komu í ljós alls 13 hlutir í sendingunni sem voru innan við ársgamlir og höfðu ekki 

verið tilgreindir í aðflutningsskýrslunni. Óskaði tollstjóri eftir gögnum vegna umræddra hluta 

og bárust reikningar vegna níu þeirra. Í málinu sýknaði héraðsdómur Á eins og áður sagði 

fyrir að hafa ekki tilgreint umrædda hluti. Hins vegar var hann sakfelldur fyrir að hafa ekki 

                                                
126 Ársskýrsla tollsjóra 2015, bls. 67. 
127 Ársskýrsla tollsjóra 2016, bls. 69. 
128 Ársskýrsla tollsjóra 2014, bls. 38, Ársskýrsla tollsjóra 2015, bls. 67 og Ársskýrsla tollsjóra 2016, bls. 69. 
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afhent reikninga vegna hinna fjögurra hlutanna enda bæri innflytjanda að gera það sbr. 1. mgr. 

172. gr., sbr. 1. mgr. 22. gr. tll. Reiknaði dómari sekt Á sem ríflega tvöföld þau 

aðflutningsgjöld sem Á hafði komist hjá að greiða af umræddum fjórum hlutum eða 20.000 

krónur. 

Hæstiréttur sakfelldi Á þar sem hann hafði komið því til leiðar að tollmiðlari tilgreindi 

ekki hlutina og staðfesti ákvörðun héraðsdómara um refsingu en sagði þó eftirfarandi: 
 
Samkvæmt framansögðu verður ákærði sakfelldur fyrir þá háttsemi sem honum er gefin að sök í 
ákæru og varðar við 1. mgr. 172. gr. tollalaga, þó þannig að samkvæmt yfirlýsingu ákæruvalds 
nemur fjárhæð aðflutningsgjalda 356.217 krónum. [...] Hins vegar ber í þessu máli að líta til 
þess að ákæruvaldið hefur ekki með skýrum hætti krafist refsiþyngingar yfir ákærða og verður 
því staðfest niðurstaða héraðsdóms um refsingu hans og ákvörðun sakarkostnaðar. 

 

Við ákvörðun sektar hefur héraðsdómari talið að innflytjandi ætti að fá tækifæri til að 

framvísa reikningum eftir að í ljós kom að munir voru ekki rétt tilgreindir í 

aðflutningsskýrslu. Hæstiréttur var hins vegar ekki á sama máli og verður orðalagið túlkað 

þannig að rétturinn hafi talið rétt að hækka sektina og miða aðflutningsgjöld við alla 14 

munina sem ekki voru tilgreindir í aðflutningsskýrslunni, í stað þeirra fjögurra sem 

héraðsdómur miðaði við. Krafa um refsiþyngingu hafi hins vegar ekki komið fram hjá 

ákæruvaldinu og því var sektin staðfest. Verður það að teljast eðlilegri niðurstaða enda verður 

ekki séð að varnaðaráhrif eða tilgangur ákvæðisins yrðu mikil ef innflytjandi hefði ávallt 

tækifæri til að skila inn reikningum, vegna hluta sem ekki eru tilgreindir í skýrslu, eftir að 

sending hefur verið tekin til tollskoðunar og umframvarningur hefur komið í ljós. 

5.2.1.2 Fangelsi 

Fangelsi er mest íþyngjandi af þeim refsingum sem heimilar eru nú til dags enda er því ætlað 

að skerða persónufrelsi einstaklings.129 Eins og áður hefur komið fram er fangelsi ekki 

aðalrefsing samkvæmt tollalögum og kemur hún því aðeins til álita fyrir brot gegn 1. mgr. 

172. gr. tll. að það sé ítrekað eða sakir séu miklar að öðru leyti, sbr. 4. mgr. sömu greinar. Í 

ákvæðinu er gerð krafa um að brotið hafi verið framið af ásetningi og því ekki um að ræða hin 

almennu saknæmisskilyrði tollalaga. 

Þegar litið er á brot gegn 172. gr. tll. virðist oft á tíðum einnig vera um að ræða brot á 

ákvæðum annarra laga s.s 155. gr. hgl. fyrir skjalafals. Sem dæmi um slíkt má nefna Hrd. 

1999, bls. 1751 (334/1998) sem áður hefur verið fjallað um en í málinu voru Á og E ákærðir í 

mörgum liðum fyrir bókhaldsbrot, tollalagabrot og skjalafals við innflutning á 39 bifreiðum á 

                                                
129 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 216. 
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árunum 1995-1997. E útbjó vörureikninga á reikningseyðublöð frá seljendum og skráði 

kaupverð lægra en það raunverulega var. Aðflutningsskýrsla var svo fyllt út samkvæmt 

reikningunum og aðflutningsgjöld voru því reiknuð lægri en ella. Við ákvörðun refsingar var 

litið til þess að brotin voru endurtekin og stórfelld en einnig til brotaferils ákærðu. Refsing 

þeirra var þyngd nokkuð frá héraðsdómi og var niðurstaða málsins í Hæstarétti sú að A hlaut 

þriggja mánaða skilorðsbundið fangelsi og 1.000.000 króna sekt og E tveggja ára 

óskilorðsbundið fangelsi og 1.000.000 króna sekt. 

Í Hrd. 1995, bls. 486 (462/1994), voru málsatvik þau að Ó var framkvæmdarstjóri og 

stjórnarmaður fyrirtækis sem stóð í innflutningi á frönskum kartöflum. Við innflutning 

framvísaði hann reikningum sem sýndu aðeins hluta af verði vörunnar en hann hafði fengið 

seljanda til að skipta innkaupsverðinu á tvo reikninga vegna allra sendinganna sem um ræddi. 

Það gerði hann í þeim tilgangi að sýna tollyfirvöldum reikning sem sýndi lægra innkaupsverð. 

Ó játaði brotið en sagðist hafa verið í góðri trú, hann taldi sig hafa frjálsræði um hvernig 

samningi um reikninga við seljanda væri háttað. Ekki var fallist á þær málsástæður og var Ó 

sakfelldur fyrir brot á tollalögum en vangreidd gjöld námu 6.660.758 krónum.130 Þar að auki 

var tekið tillit til einnar ótollafgreiddrar sendingar þar sem aðflutningsgjöld voru 1.334.835 

krónur.  

Héraðsdómur ákvað refsingu Ó með hliðsjón af 77. gr. hgl. þar sem um fleiri en eitt brot 

var að ræða og dæmdi hann til 12 mánaða fangelsis, þar af 9 skilorðsbundna. Hæstiréttur tók 

tillit til dráttar á málinu og dæmdi hann einnig til 12 mánaða fangelsis en þar af 11 mánuði 

skilorðsbundna. Þar að auki var Ó dæmur til greiðslu sektar. Það eru ekki ýkja margir dómar 

til þar sem dæmt er fangelsi fyrir tollalagabrot án þess að einnig sé um brot á öðrum lögum að 

ræða. Því er dómurinn mikilvægt viðmið þegar kemur að því að meta hvaða tilvik falla undir 

4. mgr. 172. gr. tll. Þó er rétt að geta þess að við rannsókn málsins kom í ljós að um sex 

sendingar var að ræða á tímabilinu frá apríl 1991 til nóvember sama árs. Því er líklegt að það 

hafi haft áhrif við ákvörðun refsingar þótt það hafi ekki beinlínis verið tekið fram en það gæti 

þó falist í orðum héraðsdóms þegar brotin eru sögð stórfelld í fleirtölu, sbr. einnig tilvísun til 

77. gr. hgl. Í athugasemdum um greinina í greinargerð þeirri er fylgdi frumvarpi til laganna er 

fjallað sérstaklega um refsihækkunarákvæðið í 4. mgr. 172. gr. tll. Segir þar að ítrekun sé 

„tilgreind sem dæmi um miklar sakir. Önnur dæmi um miklar sakir geta verið ef brot lýtur að 

verulegum fjárhæðum eða verknaður er framinn með sérstaklega vítaverðum hætti“.131 

                                                
130 Ekki var í dómsniðurstöðu vísað í tiltekna lagagrein. Verður að telja líkur á að brotið varði við 2. mgr. 126. 
gr. þágildandi tollalaga nr. 55/1987 miðað við orðalag dómsins og refsingu. 
131 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3616. 
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Í Hrd. 1997, bls. 3419 (326/1997), sem hefur verið reifaður áður, hafði E flutt inn fjórar 

bifreiðar og skilað röngum reikningum og aðflutningsskýrslum til tollstjóra. Hann 

viðurkenndi brot sín og sagði fyrir dómi að hann hefði heyrt að það versta sem myndi gerast 

vegna mála sem þessa væri að verðmæti bifreiðanna yrði endurmetið og hann myndi þá skila 

inn réttum aðflutningsskýrslum. Í dómi Hæstaréttar sagði einfaldlega: „Samanlögð fjárhæð 

hinna undandregnu gjalda er 3.693.767 krónur. Teljast brotin því stórfelld. Ber því að 

ákvarða ákærða bæði fésekt og fangelsi.“ Var E dæmdur í 3 mánaða skilorðsbundið fangelsi 

og til greiðslu sektar.  

Fangelsisrefsing virðist aðeins koma til greina ef um ítrekuð brot er að ræða, en þó ekki 

endilega margítrekuð, sbr. Hrd. 1997, bls. 3419 þar sem ákærði hafði aðeins flutt inn fjórar 

bifreiðar. Ekki er skýrt hvað við er átt í 4. mgr. 172. gr. tll. þar sem kveðið er á um ,„miklar 

sakir að öðru leyti“ en af orðalagi í dómsforsendum og niðurstöðum þeirra dóma sem reifaðir 

voru hér á undan virðist sem dómarar leggi það að jöfnu við stórfelld brot. Með því að hafa 

ákvæðið nokkuð opið til túlkunar má greina að markmið löggjafans hafi verið að bæði væri 

hægt að beita ákvæðinu ef um er að ræða ítrekuð minniháttar brot en einnig ef um er að ræða 

eitt alvarlegra brot, sbr. athugasemd greinargerðar um 4. mgr. 172. gr. sem áður var fjallað 

um. 

5.2.2 Önnur viðurlög 

Þótt sérstaklega sé kveðið á um bann við refsingum án þess að lagaheimild sé til staðar í 69. 

gr. stjskt. eins og fjallað hefur verið um er síður en svo hægt að gagnálykta frá ákvæðinu með 

tilliti til refsikenndra viðurlaga. Samkvæmt lögmætisreglunni á sviði stjórnsýsluréttar verða 

stjórnvaldsákvarðanir annars vegar að hafa stoð í settum lögum og hins vegar mega þær ekki 

ganga í berhögg við sett lög. Af því leiðir að stjórnvöldum er ekki heimilt að ákvarða viðurlög 

sem ekki hafa stoð í settum lögum. Þá verður að hafa í huga að ekki er mögulegt að greina 

svo á milli refsinga og annarra viðurlaga að rétt þyki að 69. gr. stjskr. geti ekki átt við um 

önnur viðurlög en fangelsi og fésektir. Því ber að hafa meginregluna að leiðarljósi við 

ákvörðun um önnur viðurlög.132 

Verður hér á eftir fjallað um viðurlög, önnur en fangelsi og fésektir, vegna rangra eða 

villandi upplýsinga við gerð aðflutningsskýrslu. Verður umfjöllunin misítarleg eftir tegundum 

viðurlaga en reynt verður að gera þeim öllum nokkuð góð skil. 
   

                                                
132 Jónatan: Viðurlög við afbrotum, bls. 85. 
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5.2.2.1 Réttinda- og leyfissvipting 

Jónatan Þórmundsson fjallaði um sjónarmið að baki hinum ýmsu viðurlögum öðrum en 

refsingu og fjallaði í því samhengi sérstaklega um réttindasviptingu. Sviptingin getur verið 

rökstudd með mismunandi rökum eftir tegund réttinda sem um ræðir hverju sinni enda er til 

mikið magn mismunandi réttinda sem mögulegt er að öðlast með einum eða öðrum hætti. 

Sem dæmi um slík sjónarmið nefndi Jónatan m.a. hæfnissjónarmið þegar kemur að 

læknaleyfum og verðleikasjónarmið þegar kemur að leyfum til opinberra starfa. 

Verðleikamatið sagði hann: 
 
að verulegu leyti reist á siðferðisviðhorfi almennings, með það fyrir augum að almenningur geti 
borið fullt traust til manna, sem gegna opinberum stöfum eða hafa hlotið opinbera löggildingu 
eða leyfi til starfa, og að þeir menn hverfi úr opinberri þjónustu, sem uppfylla ekki eðlilegar 
siðferðiskröfur.133 

 
Verður varla annað sagt en að sömu rök eigi við um störf tollmiðlara ef í ljós kemur að 

störfum hefur ekki verið sinnt af kostgæfni og samviskusemi sbr. 1. mgr. 49. gr. tll. og verður 

því aðallega fjallað um slíkan réttindamissi samkvæmt tollalögum hér. 

Í 182. gr. tll. er annars vegar í 1. mgr. kveðið á um réttindasviptingu skv. 68. gr. hgl. í 

þeim tilvikum að viðkomandi hafi gerst sekur um stórfellt eða ítrekað brot á ákvæðum XXII. 

kafla tollalaga. Í 68. gr. hgl. er fjallað um refsiverðan verknað opinbers starfsmanns en í 

sakamáli má svipta hann heimild til að rækja starfið ef hann telst ekki lengur verður eða hæfur 

til þess sbr. 1. mgr. Í 2. mgr. sömu greinar er fjallað um sviptingu heimildar til að stunda 

starfsemi sem opinbert leyfi eða annað þess háttar þarf til að gegna, hafi ákærði verið dæmdur 

fyrir brot. Slík svipting verður einnig gerð með dómi í sakamáli og er sérstaklega tekið fram 

sé brot er stórfellt megi einnig svipta mann réttindunum ef hann telst ekki framar verður til að 

rækja starfann eða njóta réttindanna.  

Í 2. mgr. 182. gr. tll. er kveðið á um sviptingu á starfsleyfum sem veitt eru samkvæmt 

tollalögum, s.s. leyfi til þess að vera tollmiðlari, ef viðkomandi hefur brotið gegn 

refsiákvæðum XXII. kafla tollalaga eða sýnt með öðrum hætti stórfellda vanrækslu í starfi. 

Ákvæði 2. mgr. 182. gr. tll. var nýmæli við setningu núgildandi tollalaga og var fjallað 

nokkuð um það í athugasemdum við greinina í greinargerð með frumvarpi til laganna. Sagði 

m.a. eftirfarandi: 
 
Gert er ráð fyrir að sérhvert refsivert brot gegn ákvæðum XXII. kafla frumvarpsins heimili 
leyfissviptingu; enn fremur alvarleg vanrækslubrot, þótt þau falli ekki undir refsiverð brot gegn 
lögunum, ef leyfishafi hefur sýnt af sér stórfellda vanrækslu í starfi. Vanræksla verður að vera í 

                                                
133 Jónatan: Viðurlög við afbrotum, bls. 85. 
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beinum tengslum við starf leyfishafans og þarf að vera stórfelld, t.d. stórfellt gáleysi, alvarlegar 
afleiðingar eða ítrekuð vanræksla. 134 
 

Er sérstaklega tekið fram í athugasemdunum að ekki sé átt við afturköllun á starfsleyfum af 

þeirri ástæðu að ekki séu lengur uppfyllt skilyrði sem sett voru fyrir veitingu leyfisins, enda sé 

kveðið á um slíkt í öðrum ákvæðum laganna. 135  Tollstjóri sinnir eftirliti gagnvart 

tollmiðlurum skv. 1. mgr. 50. gr. tll. eins og áður hefur verið fjallað um og getur afturkallað 

starfsleyfi til tollmiðlunar skv. 3. mgr. sömu greinar ef miðlarinn uppfyllir ekki lengur 

skilyrði fyrir starfsleyfinu eða ef hann vanrækir gróflega skyldur sínar samkvæmt lögunum. 

Af ofangreindu er ljóst að löggjafinn telur að tollmiðlarar beri mikla ábyrgð og að ríkar 

ástæður séu til afturköllunar eða sviptingar starfsleyfa ef starfshættir samræmast ekki lögum. 

Ekki virðist hafa reynt á ákvæðið fyrir dómstólum en ljóst er að það jafngildir ekki því að 

ákvæðinu hafi aldrei verið beitt, þótt telja verði líklegt að þeir sem yrðu sviptir starfleyfi sínu 

myndu leita til dómstóla vegna þessa. Verður í því samhengi að vísa til umfjöllunar hér á 

undan um varnaðaráhrif en ljóst er að þau eru engin ef ákvæðum er ekki beitt. 

5.2.2.2 Upptaka muna 

Upptaka muna hefst að jafnaði með því að lagt er hald á vöru skv. 161. gr. tll. en tollgæslu er 

skylt að leggja hald á muni ef ætla má að þeir hafi sönnunargildi í sakamáli, ef þeirra hefur 

verið aflað á refsiverðan hátt eða ef ætla má að þeir kunni að verða gerðir upptækir vegna 

brota á tollalögum eða öðrum lögum. Engar skýringar á ákvæðinu er að finna í 

lögskýringargögnum með tollalögum, hvorki núgildandi lögum né eldri lögum. Hins vegar er 

fjallað um hald á munum í heilum kafla í lögum um meðferð sakamála, og eiga ákvæðin við 

um haldlagningu tollgæslu sbr. 1. mgr. 163. gr. tll. 

Ljóst er að þetta úrræði getur verið mjög íþyngjandi fyrir innflytjanda eða aðra sem gætu 

orðið fyrir tjóni, t.d. ef um er að ræða söluvarning sem beðið er eftir eða annað þess háttar. Á 

haldlagningu og afhendingu á haldlögðum varningi reyndi í Héraðsdómi Reykjavíkur í máli 

E-3974/2013, en þegar hefur verið farið yfir málsatvik og vísast til þeirrar umfjöllunar 

varðandi þau. Hvað varðar þann hluta málsins er kom að haldlagningu og eyðingu á 

mynddiskunum vísaði dómurinn til 161. gr. tll.  Þá vísaði dómari einnig til 1. mgr. 72. gr. 

sml.,136 þar sem segir að aflétta skuli haldi á munum þegar þess er ekki lengur þörf og í 

síðasta lagi þegar máli er endanlega lokið, nema um sé að ræða undantekningar sem 

                                                
134 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3618-19. 
135 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3618-19. 
136 Í 1. mgr. 163. gr. tll. segir: Um leit, hald á munum, handtöku og aðra málsmeðferð gilda ákvæði laga um 
meðferð sakamála nema öðruvísi sé kveðið á um í þessum kafla.  
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sérstaklega er kveðið á um í málsgreininni. Samkvæmt 2. mgr. 72. gr. skal lögregla hlutast til 

um að skila munum til þess sem rétt á til þeirra þegar haldi er aflétt samkvæmt 1. mgr. Með 

hliðsjón af þessu og þeirri staðreynd að haldlagning fór fram úr sektarmörkum var það 

niðurstaða dómsins að A hefði átt að fá mynddiskana afhenta frá yfirvöldum. 

Vöru sem flutt er til landsins ólöglega eða farið með á annan hátt andstætt ákvæðum 

XXII. kafla tollalaga má gera upptæka skv. 1. mgr. 181. gr. laganna óháð því hver eigandi 

vörunnar er og án tillits til eignarhafta sem á henni hvíla, nema vörsluhafi vörunnar hafi 

komist yfir hana á saknæman hátt.137 Ef ekki þykir ástæða til að gera vöruna upptæka eða 

upptöku verður ekki komið við er heimilt að gera upptækt hjá sökunaut andvirði vörunnar, 

auk tolla og annarra gjalda af henni skv. 2. mgr. Þá er heimilt að beita eignaupptöku í málum 

þrátt fyrir að refsiábyrgð verði ekki komið við skv. 4. mgr. greinarinnar. Um greinina segir 

lítið annað í athugasemdum í greinargerð en að greinin sé samhljóða þágildandi 136. gr. eldri 

tollalaga. Um 4. mgr. er þó tekið fram að heimilt sé að beita eignaupptöku þrátt fyrir að sök sé 

fyrnd eða sökunautur sé ósakhæfur.138 Í Hrd. 1990, bls. 875 (76/1990) reyndi einmitt á 

fyrningu en í málinu hafði H haft plötuspilara meðferðis til landsins á skipi og hafði spilarinn 

ekki verið tilgreindur í skrá skipshafnar við tollafgreiðslu skipsins í janúar 1985. Var dæmt í 

málinu í sakadómi í apríl 1986 en dómurinn svo ómerktur af Hæstarétti í desember sama ár og 

málinu heimvísað. Meðferð málsins í sakadómi hófst svo ekki aftur fyrr en 6. júlí 1989 eða 

um fjórum og hálfu ári eftir innflutninginn. Var sökin þá fyrnd skv. 5. mgr. 82. gr., sbr. 1. tl. 

1. mgr. 81. gr. hgl. og var H því sýknaður af refsikröfunni. Krafa ákæruvaldsins varðandi 

upptöku plötuspilarans var aftur á móti ekki fyrnd skv. 3. ml. 6. mgr. 92. gr. hgl. og hana 

samþykkti Hæstiréttur.  

Að öllu jöfnu er farið fram á upptöku muna þegar um er að ræða brot á 1. mgr. 172. gr. tll. 

og segja má að það sé venjan í þessum málaflokki. Má greina úr ummælum Hæstaréttar í Hrd. 

11. maí 2017, (309/2016), að venjan er að fara fram á upptöku. Málsatvik hafa verið reifuð 

áður en um var að ræða innflutning hjá einkahlutafélagi á nikótínfilterum og spjaldtölvum. 

Niðurstaða héraðsdóms í málinu var sú að ákærða var gert að greiða sekt og sæta upptöku á 

öllum varningnum sem um ræddi. Hæstiréttur staðfesti refsingu héraðsdóms þ.e. 

sektargreiðslu að upphæð 200.000 krónur en sagði eftirfarandi um upptöku varningsins: „Í 

greinargerð ákæruvaldsins til Hæstaréttar er ekki gerð krafa um upptöku. Kemur hún því ekki 

til álita í máli þessu.“ Það væri enda í öllu falli óeðlilegt fyrirkomulag að maður fengi að 

                                                
137 Verður að túlka ákvæðið svo að vara verði ekki gerð upptæk ef t.d. innflytjandi hefur stolið vörunni. Enda 
væri þá eðlilegra að koma vörunni í hendur réttmæts eiganda. 
138 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3618. 
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halda hlut sem hann hefur ekki gefið réttilega upp við tollafgreiðslu og þar af leiðandi ekki 

greitt rétt gjöld af. Sjónarmið að baki upptökuákvæði hegningarlaganna sagði Jónatan 

Þórmundsson vera m.a. varnaðar- og uppeldissjónarmið til að koma í veg fyrir að brot verði 

framin og til að gera það ljóst að afbrot borgi sig ekki.139 Sömu rök má heimfæra á 

upptökuákvæði tollalaganna en upptaka getur verið íþyngjandi á sama hátt og haldlagning 

sem lýst var hér á undan og þó jafnvel meira íþyngandi, þar sem um ótímabundna ráðstöfun er 

að ræða. 

Í þessu samhengi má geta þess að um upptökuákvæði almennra hegningarlaga segir 

eftirfarandi í greinargerð með frumvarpi til laganna: „Upptakan er ekki refsing fremur en 

svipting borgararéttinda. Hún er einkum gerð í varúðar- og öryggisskyni [...] og hluti skal 

upptæka gera, þótt sök kunni að vera fyrnd eða refsing falli brott vegna dauða sökunauts.“140 

Þetta markmið hegningarlaganna getur bersýnilega einnig átt við um upptökuákvæði tollalaga 

enda er oft á tíðum lagt hald á vörur sem uppfylla ekki gæðakröfur sbr. Hrd. 11. maí 2017, 

(309/2016). Í málinu var hald lagt á spjaldtölvur þar sem þær voru ekki CE-merktar141 og gera 

átti þær upptækar samkvæmt héraðsdómi en þar sem ekki var farið fram á upptöku fyrir 

Hæstarétti kom upptaka ekki til álita þar. 

Í Hrd. 7. maí 2002 (163/2002), var kærður úrskurður tollstjórans í Reykjavík varðandi 

haldlagningu á geisladiskum skv. þágildandi 1. mgr. 78. gr. laga um meðferð opinberra mála 

nr. 19/1991. Málsatvik voru þau að tollmiðlari sá um aðflutningsskýrslugerð fyrir hönd 

fyrirtækis vegna innflutnings á geisladiskum. Kom í ljós við tollskoðun að í skýrslunni voru 

aðeins gefnir upp 1.168 geisladiskar í stað 1.168 pakka með samtals 17.200 diskum. Voru 

diskarnir haldlagðir og málið sent til lögreglu en einnig fór fram endurskoðun á fyrri 

aðflutningsskýrslum fyritækisins, þar sem gerðar voru margar athugasemdir. Varðandi 

haldlagninguna benti innflytjandi á að tollmiðlari hefði séð um skýrslugerð en einnig að 

mannleg mistök hefðu átt sér stað sem engum yrði kennt um. Héraðsdómari taldi skilyrði fyrir 

upptöku ekki fyrir hendi og felldi úrskurð tollstjórans í Reykjavík úr gildi og aflétti haldi á 

diskunum. Taldi dómurinn að diskarnir hefðu hvorki sönnunargildi í málinu né hefði þeirra 

verið aflað með refsiverðum hætti. Þá hefði ekki verið rökstutt nægilega að skilyrði fyrir 

upptöku væru uppfyllt. Í dómi Hæstaréttar sagði hins vegar að geisladiskarnir kynnu að verða 

gerðir upptækir í sakamáli (opinberu máli á þessum tíma) og vísaði m.a. til þess að 

                                                
139 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 85. 
140 Alþt. 1939, A-deild, bls. 366. 
141 1. mgr. 65. gr. fjarskiptalaga nr. 81/2003: Óheimilt er að setja á markað annan notendabúnað en þann sem 
uppfyllir grunnkröfur skv. 61. gr. og ber CE-merkingu því til staðfestingar. Innflutningur einstaklinga eða 
lögaðila á notendabúnaði til eigin nota eða í öðrum tilgangi telst markaðssetning í þessu sambandi. 
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innflytjandi samþykkti flestar athugasemdir tollstjóra á eldri skýrslum í kjölfar 

endurskoðunar. Þá vísaði Hæstiréttur einnig til þágildandi 1. mgr. 126. gr. tollalaga um rangar 

eða villandi upplýsingar og 1. mgr. 136. gr. sem var upptökuákvæði eldri tollalaga. 

Má gera ráð fyrir að sú staðreynd að ekki var deilt um flestar þær athugasemdir sem komu 

fram í kjölfar endurskoðunar tollstjóra á eldri skýrslum hafi haft nokkurt vægi í niðurstöðu 

Hæstaréttar um hinn kærða úrskurð í málinu og hið sama ætti við um niðurstöðu í dómsmáli. 

Mætti því leiða líkur að því að ekki yrði ítrekað tekið léttvægt á röngum aðflutningsskýrslum 

við innflutning hjá sama aðila enda tæplega hægt að kenna mannlegum mistökum um slíkt.  

Í Hrd. 18. september 2008 (544/2007), sem áður hefur verið fjallað um í tvígang, var 

niðurstaða héraðsdóms sú að ekki væri ástæða til að verða við kröfu ákæruvaldsins varðandi 

upptöku á varningi sem ekki hafði verið tilgreindur í aðflutningsskýrslunni. Var sú niðurstaða 

studd þeim rökum að Á hefði ekki sjálfur fyllt út aðflutningsskýrsluna, heldur tollmiðlari fyrir 

hans hönd, og yrði hann því ekki sakfelldur samkvæmt orðalagi ákærunnar. Hæstiréttur sagði 

hins vegar að Á hafi „komið því til leiðar“ að tollmiðlarinn fyllti út aðflutningsskýrsluna eins 

og raun bar vitni, enda hefði skýrslan verið í samræmi við búslóðaryfirlýsingu sem Á hafði 

sjálfur fyllt út. Var Á því sakfelldur og gert að sæta upptöku á öllum þeim munum sem ekki 

voru tilgreindir í aðflutningsskýslunni skv. 1. mgr. 181. gr. tll., alls 14 munum. 

Netverslun almennings hefur aukist mikið eins og áður hefur verið fjallað um og hefur 

eftirlit tollvarða í kjölfarið beinst í auknu mæli að öryggi vöru. Hins vegar má vera ljóst af 

ofangreindu að upptökuákvæði tollalaga er mikið beitt í framkvæmd með varnaðar- og 

uppeldissjónarmið í forgrunni enda verður að telja að upptaka hafi mikil varnaðaráhrif á 

innflytjendur og jafnvel meiri en sektargerð í einhverjum tilvikum. Er almennt farið fram á 

upptöku ef um brot á tollalögum er að ræða og má segja að nánast alltaf sé fallist á upptöku, 

sé farið fram á það og rétt staðið að framkvæmd. 

5.2.2.3 Stöðvun eða frestun tollafgreiðslu 

Þau úrræði sem hér á eftir verður farið yfir snúa öll að frestun eða stöðvun tollafgreiðslu og 

teljast ekki beinlínis til viðurlaga. Hins vegar er um að ræða íþyngjandi aðgerðir sem tollstjóra 

er ýmist skylt eða heimilt að beita til að knýja fram hegðun hjá innflytjendum sem samræmist 

lögum og reglugerðum. Því er talið réttast að fara í örstuttu máli yfir ákvæðin en ekki virðist 

hafa reynt með beinum hætti á þau í dómaframkvæmd þótt þeim hafi vissulega verið beitt. 

Tollstjóra er t.d. skylt að stöðva einstaka tollafgreiðslu skv. 1. mgr. 130. gr. tollalaga ef 

innflutningur er leyfisskyldur eða háður skilyrðum samkvæmt lögum eða 

stjórnvaldsfyrirmælum sem ekki er sýnt fram á að hafi verið fullnægt. Í athugasemdum við 
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greinina í greinargerð með frumvarpi til tollalaga segir að í hinum ýmsu lögum sé gerð krafa 

um að innflytjandi hafi sérstakt leyfi til innflutnings vöru og að það sé eitt af hlutverkum 

tollstjóra sem sinnir eftirliti á landamærum að stöðva sendingar sem eru ekki í samræmi við 

lög og reglur. Var ákvæðið nýmæli við setningu núgildandi tollalaga.142 Sem dæmi um tilvik 

sem komið geta upp er lyfjainnflutningur skv. 4. gr. rgl. nr. 699/1996 um innflutning og 

heildsöludreifingu lyfja. Í greininni er kveðið á um að hér á landi megi aðeins þeir, sem hafa 

til þess heimild heilbrigðismálaráðherra, stunda innflutning og/eða heildsöludreifingu á 

lyfjum. Því myndi tollgæsla sinna eftirliti með því að tilskilin leyfi væru til staðar ellegar 

stöðva lyfjasendingu. 

Tollstjóra er heimilt skv. 1. mgr. 131. gr. tll. að stöðva tollafgreiðslu á öllum vörum til 

innflytjanda ef hann er í vanskilum með aðflutningsgjöld, dráttarvexti eða annan kostnað skv. 

1. tl. 1. mgr. 131. gr. tll. Einnig er tollstjóra heimilt að stöðva tollafgreiðslu ef innflytjandi 

hefur ekki afhent aðflutningsskýrslu og fylgigögn innan tilskilins frests skv. 2. tl. 1. mgr. 

sömu greinar eða sinnir ekki upplýsingaskyldu gagnvart tollstjóra eða tregðast við að veita 

aðstoð sem honum ber að gera skv. 3. tl. 1. mgr. 131. gr. Hér er aðeins um heimild að ræða en 

ekki skyldu sbr. umfjöllun um ákvæðið hér á undan. Ákvæðið skýrir sig að mestu sjálft en 

það á ekki aðeins við um innflutning heldur einnig útflutning. Áður en ákvæðið var tekið upp 

í lög með núgildandi tollalögum var kveðið á um heimild tollstjóra til að stöðva tollafgreiðslu 

vegna ítrekaðra eða stórfelldra vanskila á aðflutningsgjöldum í 6. gr. reglugerðar um 

greiðslufrest á aðflutningsgjöldum nr. 390/1999. Sú breyting var hins vegar gerð þegar 

ákvæðið var tekið upp í tollalögin að ekki var lengur kveðið á um að vanskil þyrftu að vera 

stórfelld eða ítrekuð. Var því heimild tollstjóra til að beita úrræðinu rýkmuð töluvert með 

hinum nýju skilyrðum fyrir beitingu þess.143 

Að síðustu er tollstjóra heimilt að fresta tollafgreiðslu að beiðni rétthafa vöru ef grunur 

leikur á að innflutningur brjóti gegn hugverkaréttindum skv. 1. mgr. 132. gr. en frestunin 

gildir á meðan rétthafi leitar bráðabirgðaaðgerða og hefur í framhaldi málarekstur fyrir 

dómstólum. Sinni rétthafi ekki málinu ber tollstjóra hins vegar að heimila tollafgreiðsluna.  

Verður að telja ákvæðin mikilvægt verkfæri til handa tollstjóra til að sinna hlutverki sínu 

við framfylgni tollalaga. 

                                                
142 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3607. 
143 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 3607-08. 
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5.2.2.4 Hlutlægt álag  

Í 180. gr. b. tollalaga er tiltölulega nýtt ákvæði varðandi greiðslu álags, þegar rangar eða 

villandi upplýsingar hafa verið veittar við innflutning eða upplýsingum áfátt þannig að áhrif 

hafi á álagningu gjalda. Ekki hefur reynt á ákvæðið til þessa en því svipar til ákvæða sem hafa 

löngum gilt í skattalögum. Fjallað verður sérstaklega um þau álitamál sem komið hafa upp í 

skattarétti varðandi ákvæðin og regluna um bann við tvölfaldri málsmeðferð í næsta kafla. 

Gera má ráð fyrir að svipuð álitamál geti komið upp varðandi beitingu ákvæðisins sem hér um 

ræðir þótt ekki sé enn komin reynsla á það. Hér verður því aðeins fjallað stuttlega um 

setningu ákvæðisins, lagarökin að baki því og þær breytingar sem áttu sér stað við meðferð 

málsins á þingi.  

Ákvæðið var sett í lög með 20. gr. laga nr. 112/2016 um aðgerðir stjórnvalda gegn 

skattsvikum o.fl. og hljóðar svo: 
 
Hafi rangar eða villandi upplýsingar verið veittar um tegund, magn eða verðmæti vöru við 
innflutning eða upplýsingagjöf innflytjanda hefur að öðru leyti verið svo áfátt að áhrif hafi haft við 
álagningu er innflytjanda skylt að greiða 50% álag til viðbótar við þá tolla og önnur 
aðflutningsgjöld sem honum bar með réttu að greiða. Fella skal álagið niður ef innflytjandi færir 
rök fyrir því að óviðráðanleg atvik hafi hamlað því að hann veitti réttar upplýsingar eða kæmi 
leiðréttingu á framfæri við tollstjóra. Þó skal ekki fella álagið niður ef annmarki á upplýsingagjöf á 
rætur sínar að rekja til aðgerða eða aðgerðaleysis tollmiðlara, seljanda eða sendanda. 
 

Í ákvæðinu er kveðið á um hlutlægt álag sem innflytjanda er skylt að greiða ef gefnar eru 

rangar eða villandi upplýsingar um tegund, magn eða verðmæti vöru við innflutning eða ef 

upplýsingagjöf hefur að öðru leyti verið svo áfátt að hún hafi haft áhrif á álagningu gjalda. 

Þarf því ekki að sýna fram á að saknæmisskilyrði séu uppfyllt enda hefur huglæg afstaða 

innflytjanda ekki áhrif á beitingu ákvæðisins. Álagið skal reiknað til viðbótar við þau gjöld 

sem innflytjanda bar með réttu að greiða og getur álagningin farið fram hvort sem er við 

tollafgreiðslu vörunnar eða síðar, þ.e. við endurskoðun skv. 111. og 112. gr. tll.144 

Þegar frumvarpið var lagt fram í þinginu var ætlunin að hafa álagið 20% til viðbótar þeim 

tollum og öðrum gjöldum sem innflytjanda bar með réttu að greiða. Í nefndaráliti efnahags- 

og viðskiptanefndar í annarri umræðu um frumvarpið segir að nefndin leggi til að álagið verði 

50% í stað 20% en því til rökstuðnings er vísað til varnaðaráhrifa sem væru takmörkuð með 

20% álagi. Þá var einnig lagt til að álagið myndi ekki falla niður ef um er að ræða annmarka á 

upplýsingagjöf þótt innflytjandi rökstyðji að honum verði ekki um kennt. Er í álitinu beinlínis 

vísað til þess að margir komi jafnan að innflutningi og því lítið mál að kenna öðrum um en 

                                                
144 Þskj. 1346, 145. lögþ. 2015-16, bls. 18-19. 
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innflytjandinn beri ábyrgð á því að réttar upplýsingar berist til tollyfirvalda.145 Verður að taka 

undir það með nefndinni en á sama tíma benda á málsatvik í máli feðganna í Hrd. 22. 

september 2005 (4/2005) og mál hjónanna í Hérd. Austl. 18. apríl 2007 (S-39/2007) sem áður 

hefur verið farið yfir. 

Nokkuð ítarlega var fjallað um ákvæðið í athugasemdum greinargerðar með frumvarpi til 

laganna og sagði m.a. eftirfarandi um markmið þess: 

 
Með ákvæðinu er ætlunin að bregðast við því að það hefur reynst nokkuð algengt að vanhöld 
hafa verið á að gerð sé grein fyrir vörum með fullnægjandi hætti við innflutning auk þess sem 
nokkuð algengt er að rangar verðmætaupplýsingar séu gefnar upp. Slíkar athafnir eða eftir 
atvikum athafnaleysi er refsivert skv. 172. gr. laganna svo fremi að sýnt þyki að slíkur annmarki 
við upplýsingagjöf sé af ekki ásetningi eða fyrir stórkostlegt gáleysi.146 
 

Verður að gera ráð fyrir að mistök hafi orðið við ritun greinargerðar enda leikur enginn vafi á 

því að sýna þarf fram á að saknæmisskilyrðum 172. gr. sé fullnægt, en ekki hið öfuga og því 

er einu „ekki“ ofaukið í neðstu línu tilvitnunarinnar. Til að koma í veg fyrir misskilning ber 

einnig að geta þess að saknæmisskilyrðunum var breytt eftir samningu frumvarpsins og er því 

ekki lengur kveðið á um stórkostlegt gáleysi heldur einfalt, eins og fjallað var um í 4. kafla 

gáleysi. 

Í athugasemdunum var einnig fjallað um að sönnunarkröfurnar væru þess valdandi að oft 

væri ekki talið rétt að fara af stað með refsimál vegna annmarka á upplýsingagjöf. Væri því 

betra að hægt væri að ganga frá málum með greiðslu álags, en ákvæðið myndi einnig hafa 

varnaðaráhrif á innflytjendur. Var talið rétt að hafa undanþágu í ákvæðinu sem er sambærileg 

undanþágum í sambærilegum ákvæðum tekjuskattslaga og laga um virðisaukaskatt. 

Undanþágan, eða öllu heldur niðurfelling álags kemur aðeins til ef innflytjandi getur sýnt 

fram á að honum verði ekki kennt um þá annmarka á upplýsingum sem um ræðir hverju sinni 

með þeim skilyrðum „að óviðráðanleg atvik hafi hamlað því að hann veitti réttar upplýsingar 

eða kæmi leiðréttingu á framfæri við tollstjóra“. Sérstaklega er þó tekið fram í 3. ml. 

ákvæðisins að álagið verði ekki fellt niður ef annmarki á upplýsingagjöf á rætur sínar að rekja 

til aðgerða eða aðgerðaleysis tollmiðlara, seljanda eða sendanda. Innflytjanda ber að greiða 

álagið, hvort sem annar aðili s.s. tollmiðlari sér um aðflutningsskýrslugerð fyrir hans hönd 

eða ekki. Er sérstaklega úr því skorið í athugasemdunum að með þessu sé átt við „að það beri 

að leggja álagið á innflytjanda þrátt fyrir að tollmiðlari teljist ábyrgur skv. 1. mgr. 33. gr. 

laganna“.147 

                                                
145 Þskj. 1774, 145. lögþ. 2015-16, bls. 4-5. 
146 Þskj. 1346, 145. lögþ. 2015-16, bls. 18-19. 
147 Þskj. 1346, 145. lögþ. 2015-16, bls. 18-19. 
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Komi til þess að innflytjanda verði einnig gert að greiða sektir skv. 1. ml. 1. mgr. 172. gr. 

tll. eða öðrum ákvæðum tollalaga skal álagið dregið frá sektarfjárhæð skv. 2. ml. 1. mgr. 172. 

gr. tll. Er þetta í samræmi við það sem talið er rétt framkvæmd í skattarétti þ.e. að mikilvægt 

sé að málsmeðferð sé heildræn og að tekið sé mið af því sem farið hefur fram á öðrum stigum 

máls þegar kemur að ákvörðun refsingar eftir að álagi hefur verið beitt. Eins og áður sagði 

hefur ekki reynt á hið nýja ákvæði fyrir dómi og þar af leiðandi var talið nauðsynlegt að skoða 

hvernig fyrirkomulagi er háttað vegna sambærilegra ákvæða í skattalögum. Verður það gert í 

næsta kafla og með þeirri umfjöllun verður vonandi hægt að fá greinargóða sýn á það hvernig 

180. gr. b. tll. kann að verða beitt í framtíðinni. 

5.3 Ályktanir 

Af umfjöllun þessa kafla má vera ljóst að þau viðurlög sem gilda vegna rangra eða villandi 

upplýsinga í aðflutningsskýrslum geta verið margskonar. Fer það eftir eðli og umfangi brots 

en einnig fer það eftir því hver á hlut að máli. Til dæmis getur tollmiðlari verið sviptur 

réttindum í kjölfar stórfellds eða ítrekaðra brota á lögunum en sama myndi auðvitað ekki 

gilda um innflytjanda sjálfan 

Sektir er aðalrefsing tollalaga og er fangelsi aðeins beitt sé um ítrekuð brot sé að ræða eða 

sakir að öðru leyti miklar. Er það raunar svo að fangelsisvist er nánast eingöngu beitt sem 

refsingu þegar einnig er um að ræða brot á öðrum lögum, s.s. almennum hegningarlögum. Er 

ákvæðum um haldlagningu og upptöku muna beitt í miklu mæli enda verður að teljast 

óeðlilegt að sá sem brýtur lög með því að gefa vöru ekki upp við innflutning fengi að halda 

vörunni og liggja sterk sjónarmið þar að baki svo sem áður hefur verið fjallað um. Öðrum 

viðurlögum er beitt í minna mæli en taka verður fram að ekki er komin reynsla á hið nýlega 

álagsákvæði í 180. b. gr. tll. 

Árangur og áhrif refsinga á brotamenn eru almennt mæld með því að skoða hvort brot eru 

endurtekin eftir að brotamaður hefur tekið út refsingu sína.148 Ef mæla ætti slíkan árangur 

með tilliti til refsinga við tollalagabrotum þyrftu að liggja fyrir upplýsingar um 

endurtekningar brota hjá aðilum í ákveðinn tíma en slíkar upplýsingar eru ekki til. Þyrfti því 

að framkvæma mikla og sjálfstæða rannsókn til að svara því hvort refsingar eða önnur 

viðurlög samkvæmt tollalögum hafi raunveruleg áhrif á þá sem brotið hafa gegn lögunum en 

niðurstaða slíkrar rannsóknar yrði án efa áhugaverð. 

 

 

                                                
148 Beth Grothe Nielsen: Stref – hvad ellers?, bls. 116. 
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6 Ne bis in idem 
Mannréttindasáttmáli Evrópu  frá 4. nóvember 1950 var fullgiltur hér á landi þann 19. júní 

1953 til verndar mannréttindum og mannfrelsi en hefur tekið nokkrum breytingum í samræmi 

við viðauka þá sem samþykktir hafa verið síðan.149 Fyrst um sinn var talið að ekki væri þörf á 

lögfestingu hér á landi en annað kom á daginn og var sáttmálanum veitt lagagildi með 1. mgr. 

1. gr. laga um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 en þess ber að geta að sáttmálinn er 

einn af tveimur alþjóðlegum mannréttindasamningum sem lögfestir hafa verið hér á landi. 

Hinar Norðurlandaþjóðirnar lögfestu sáttmálann einnig á svipuðum tíma en í ljós hafði komið 

að landslög ríkjanna vernduðu mannréttindi þau sem kveðið var á um í sáttmálanum ekki eins 

vel og talið hafði verið. Þar af leiðandi voru líkur til þess að brotið yrði gegn 

þjóðarréttarskuldbindingum ríkjanna ef ekkert yrði aðhafst.150 Í 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka við 

sáttmálann er kveðið á um réttinn til að vera ekki saksóttur eða refsað tvívegis fyrir sama brot, 

en viðaukinn hefur lagagildi hér á landi skv. 5. tölul. 1. mgr. 1. gr. laganna. Tilgangur 

ákvæðisins er að veita borgurum þá réttarvernd sem felst í því að eiga ekki á hættu að hið 

opinbera aðhafist frekar vegna máls, eftir að endanleg úrlausn þess liggur fyrir.151  

Þess ber að geta að sambærileg ákvæði hafa verið í gildi svo árum skipti bæði hér á landi 

og erlendis en í 2. mgr. 186. gr. sml. segir t.d. að krafa sem dæmd hafi verið að efni til, verði 

ekki borin aftur undir sama eða hliðsettan dómstól framar en segir í lögunum. Er ákvæðið 

samsvarandi 2. mgr. 138. gr. áður gildandi laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 og 

það er aftur samsvarandi 168. gr. eldri laga nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála.152 Það er 

þó ákveðinn munur á 2. mgr. 186. gr. sml. og 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka við MSE en hann felst 

aðallega í því að aðeins er fjallað um dæmda kröfu í sakamálalögunum. Refsikennd viðurlög á 

stjórnsýslustigi falla ekki innan merkingarfræðilegs ramma ákvæðisins.153 Þá hefur því einnig 

verið haldið fram að bannreglan felist í 1. mgr. 6. gr. MSE þ.e. réttinum til réttlátrar 

málsmeðferðar. 154  Það sem mælir á móti þeirri túlkun er einna helst að telja verður 

ástæðulaust að tiltaka reglu í viðauka sáttmálans, felist reglan þá þegar í ákvæðum sáttmálans 

sjálfs.155 Sambærileg ákvæði eru gildandi í réttarskipan annarra þjóða, s.s. í Þýskalandi, Ítalíu 

og á Spáni en einnig kemur reglan fram í öðrum alþjóðlegum samningum. Það gæti bent til 

                                                
149 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 83. 
150 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, mannréttindi, bls. 86. 
151 Róbert R. Spanó: „Efnisskilyrði meginreglunnar um ne bis in idem samkvæmt 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka við 
mannréttindasáttmála Evrópu“, bls. 539. 
152 Alþt. 1990-1991, A-deild, bls. 1223. 
153 Róbert R. Spanó: „Efnisskilyrði meginreglunnar um ne bis in idem samkvæmt 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka við 
mannréttindasáttmála Evrópu“, bls. 541. 
154 Jon Petter Rui: Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning, bls. 29. 
155 Jon Petter Rui: Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning, bls. 29 og Róbert R. Spanó: Ne bis in idem, bls. 26. 
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þess að reglan um bann við endurtekinni málsmeðferð gæti talist til grunnreglna í 

réttarkerfum. Jon Petter Rui, sem fjallaði um regluna í doktorsritgerð sinni, telur að svo sé 

ekki, a.m.k. ekki í Noregi.  Þá væri tekið fram í frumvarpi til sakamálalaga þar í landi að ekki 

hafi verið talið nauðsynlegt að taka bannið fram í lögunum heldur hafi það aðeins verið gert 

til að gæta samræmis við ákvæði einkamálalaga.156  

Efni þessarar ritgerðar er einskorðað við tollalagabrot og álitamál tengd þeim en eins og 

áður hefur fram komið er nýlegt ákvæði í 180. gr. b. tll. þar sem kveðið er á um greiðslu 

hlutlægs álags ef rangar eða villandi upplýsingar eru veittar við innflutning. Algengt er að um 

samskonar ákvæði sé deilt með hliðsjón af bannreglunni um tvöfalda málsmeðferð, en þar 

sem ekki hefur enn reynt á ákvæði tollalaga fyrir dómi verður því fjallað um sambærileg mál í 

skattarétti með hliðsjón af bannreglunni. Þá verður fjallað um dóma er varða regluna, bæði 

dóma Hæstaréttar og Mannréttindadómstóls Evrópu (hér eftir MDE eða Dómstóllinn) til 

glöggvunar á réttarframkvæmd. 

6.1 Ákvæði 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka MSE á íslensku 

Opinber tungumál Dómstólsins eru enska og franska og því gildir sáttmálinn á þeim 

tungumálum þ.e. frumtextinn, framar þýðingum á önnur tungumál við málsmeðferð fyrir 

Dómstólnum.157 Hér að neðan má sjá 1. mgr. 4. gr. viðaukans annars vegar á ensku og hins 

vegar íslensku en íslenska þýðingin hefur hlotið nokkra gagnrýni sem vert er að kanna: 
 

No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the 
jurisdiction of the same State for an offence for which he has already been finally acquitted or 
convicted in accordance with the law and penal procedure of that State. 
 
Enginn skal sæta lögsókn né refsingu að nýju í sakamáli innan lögsögu sama ríkis fyrir brot sem 
hann hefur þegar verið sýknaður af eða sakfelldur um með lokadómi samkvæmt lögum og 
sakamálaréttarfari viðkomandi ríkis. 

 

Róbert R. Spanó gagnrýnir þýðinguna í fjórum liðum í bók sinni Ne bis in idem og telur hana 

ekki nægilega nákvæma. Sé stuttlega gerð grein fyrir gagnrýninni telur Róbert að þýðing á 

orðinu tried sem lögsókn sé ekki nógu góð og bendir á að hugtakið málsókn væri betur fallið 

til að ná þeirri merkingu sem enski textinn hefur. Þá telur hann að þar sem enski textinn 

kveður á um að no one shall be liable to be tried vanti orðin eiga á hættu í íslensku 

þýðinguna, en í íslenska ákvæðinu segir aðeins að enginn skuli sæta lögsökn. Þriðji liður 

gagnrýninnar varðar þýðingu á criminal proceedings sem sakamál á íslensku en Róbert telur 

                                                
156 Jon Petter Rui: Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning, bls. 28. 
157 Vefsíða Mannréttindadómstólsins, http://www.echr.coe.int. 
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íslenska hugtakið þrengra en það enska. Þar af leiðandi nái ákvæðið ekki yfir málsmeðferð hjá 

stjórnvöldum eins og það ætti að gera heldur aðeins mál sem um fer eftir lögum um meðferð 

sakamála nr. 88/2008. Fjórði og síðasti liður gagnrýninnar varðar þýðinguna á an offence for 

which he has already been finally acquitted or convicted en sá hluti ákvæðisins hefur verið 

þýddur sem brot sem hann hefur þegar verið sýknaður af eða sakfelldur um með lokadómi. 

Lokaorðin í íslensku þýðingunni þar sem kveðið er á um að sýkna eða sakfelling skuli eiga 

sér stað með lokadómi kemur ekki fram í enska textanum og er því í raun hrein viðbót við 

hann.158  

Fallast verður á að þessar athugasemdir eigi rétt á sér að mestu leyti en telja verður að 

ætluð ónákvæmni við þýðingu hafi mismikil áhrif í framkvæmd eftir efni. Til að mynda mætti 

gera ráð fyrir því að fjórði og síðasti liður gagnrýninnar, þ.e. hvort um er að ræða sýknu eða 

sakfellingu í lokadómi eður ei, gæti haft nokkuð mikil áhrif á niðurstöðu dómsmáls ef reyndi 

á regluna þar sem viðurlög á stjórnsýslustigi hefðu komið til í fyrri málsmeðferð. Á það hefur 

ekki reynt sérstaklega en í dómi Hrd. 8. júní 2008 (248/2006) kom þó fram í forsendum að 

íslensk þýðing ákvæðisins væri ekki í fullu samræmi við erlendan texta þess. Þá vísar 

dómurinn til dómaframkvæmdar MDE og segir ljóst að Dómstóllinn túlki ákvæðið svo að 

ekki sé skilyrði að um dómsmál sé að ræða svo að ákvæðið geti átt við en þar af leiðir að það 

getur átt við vegna málsmeðferðar á stjórnsýslustigi og ákvörðun viðurlaga í kjölfar hennar.  

Taka verður fram að úrlausnir MDE eru ekki bindandi að íslenskum landsrétti sbr. 2. gr. 

MSE en í sérstökum athugasemdum um greinina í frumvarpi því er varð að lögunum segir 

eftirfarandi: 

 
Þetta [sé] í raun eingöngu tekið fram til að árétta beinlínis í lögum [...] að umræddar stofnanir 
geti sem fyrr eingöngu kveðið á um hvort íslenska ríkið hafi efnt þjóðréttarskuldbindingar 
sínar samkvæmt mannréttindasáttmálanum og eftir atvikum að því beri að greiða skaðabætur 
að tiltekinni fjárhæð ef vanefnd er leidd í ljós. [...] Þær geta þannig til dæmis ekki haggað gildi 
íslenskrar löggjafar eða dómsúrlausnar.159 
 

Þrátt fyrir það er ljóst að úrlausnir Dómstólsins hafa mikil áhrif á túlkun hérlendra dómstóla á 

ákvæðum sáttmálans, enda ljóst að í gegnum tíðina hafa innlend lög alla jafna verið skýrð til 

samræmis við reglur þjóðarréttar.160 Þá hefur beinlínis komið fram í dómi Hæstaréttar að það 

sé viðurkennd lögskýringarregla í norrænum rétti að lög skuli skýrð með tilliti til 

alþjóðasamninga sem staðfestir hafa verið af ríkinu, sbr. Hrd. 2000, bls. 4480 (125/2000). Í 

því samhengi má þó velta fyrir sér hvort íslenskir dómstólar hafi teygt sig full langt við 

                                                
158 Róbert R. Spanó: Ne bis in idem, bls. 22-24. 
159 Alþt. 1993-1994, A-deild, bls. 805. 
160 Róbert R. Spanó: Ne bis in idem, bls. 24 og Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 85. 
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skýringar í samræmi við sáttmálann jafnvel áður en hann var lögfestur hér á landi. Sem dæmi 

um það má nefna mál Hrd. 1990, bls. 2 (120/1989), en þar var dómur sakadóms Árnessýslu 

felldur úr gildi af þeirri ástæðu að fulltrúi sýslumanns, sem vann að lögreglumálum fyrir 

embættið, kvað upp dóm á hendur ákærða. Fulltrúi sýslumanns var því bæði fulltrúi 

framkvæmdarvaldsins og dómsvaldsins. Til rökstuðnings niðurstöðunni vísaði Hæstiréttur 

m.a. til laga sem Alþingi hafði sett um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði sem þó 

höfðu ekki tekið gildi þegar dómurinn var kveðinn upp. Hæstiréttur tók fram að íslenska ríkið 

væri skuldbundið til þess að virða MSE að þjóðarrétti og þá var vísað til þess að áður hafði 

reynt á fyrirkomulagið í Hrd. 1985, bls. 1290 og Hrd. 1987, bls. 356. Í dómunum hafði ekki 

verið gerð athugasemd vegna fyrirkomulagsins sem hafði verið við lýði á landinu í lengri 

tíma, m.a. vegna landfræðilegra aðstæðna. Málin voru bæði kærð til Mannréttindanefndar 

Evrópu en eftir að nefndin ályktaði einróma í fyrra málinu á þann veg að fyrirkomulagið bryti 

gegn 1. mgr. 6. gr. MSE og skaut málinu til MDE var gerð sátt á milli aðila málsins, þ.e. 

ákærða og íslenska ríkisins. Sambærileg sátt var einnig gerð í síðara málinu. Hæstiréttur 

vísaði því að hluta til atriða sem studdu niðurstöðu sem var samhljóða fordæmum MDE sem 

hefðu í raun ekki átt að hafa vægi í málinu. 

Þess ber að geta að í máli Hæstaréttar nr. 371/2010 sem reifað verður ítarlega hér á eftir 

kom beinlínis fram að 4. gr. viðauka nr. 7 hafi verið túlkuð þannig í dómaframkvæmd MDE 

að undir ákvæðið geti fallið ákvörðun um viðurlög á stjórnsýslustigi. Tók Hæstiréttur fram að 

það væri þó að ákveðnum skilyrðum uppfylltum og vísaði til dóms MDE í máli Engel gegn 

Hollandi og ákvörðunar í máli Rosenquist gegn Svíðþjóð því til stuðnings.161 

Umfjöllun hér á undan bendir til þess að tekið verði mið af dómafordæmum MDE hvað 

varðar túlkun á 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka þrátt fyrir að íslensk þýðing sé ekki samhljóða 

ákvæðinu í frumtextanum að öllu leyti og að úrlausnirnar séu ekki bindandi. Þó ber að geta 

þess að í 8. kafla almennra athugasemda með frumvarpi til laganna um MSE kemur fram að 

það sé „hlutverk íslenskra aðila, sem starfa samkvæmt íslenskum lagareglum, að mæla fyrir 

um fullnustu þeirra þjóðréttarskuldbindinga sem skapast geta vegna ákvarðana 

mannréttindadómstólsins eða annarra stofnana sem nefndar voru”.162 Það er því í raun ekki 

hlutverk dómstóla að sjá til þess að menn hljóti ákveðna réttarvernd nema lögin kveði á um 

slíkt enda eiga dómendur aðeins að fara eftir lögunum, sbr. 1. málsl. 61. gr. stjórnarskrárinnar. 

                                                
161 Rennir það stoðum undir að gagnrýni Róberts R. Spanó sem áður var fjallað um, hafi átt rétt á sér varðandi 
hina íslensku viðbót við þýðingu ákvæðisins, „með lokadómi“ virðist vera ofaukið í ákvæðinu. 
162 Alþt. 1993-1994, A-deild, bls. 803. 
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Róbert R. Spanó gagnrýndi þá túlkun í bók sinni Ne bis in idem sem vísað var til hér að ofan 

en hann telur það vera stjórnskipulegt hlutverk dómstóla að: 
 
taka afstöðu til þess hver sé gildandi réttur í tilteknu máli á grundvelli ákvæða sáttmálans að 
virtri dómaframkvæmd MDE [...] óháð því hvort löggjafinn hafi, þegar ágreiningur rís um 
réttindi manna hér á landi, sinnt því að gera nauðsynlegar breytingar á innlendri löggjöf í ljósi 
lágmarksreglna sáttmálans, eftir atvikum eins og þær hafa verið túlkaðar af MDE.163 
 

Ekki verður fallist á gagnrýni hans að þessu leyti enda er ekki talið eðlilegt að dómstólar taki 

sér slíkt ákvörðunarvald í þeim tilvikum þar sem löggjafinn sjálfur hefur ekki gert ráðstafanir 

til að uppfylla skuldbindingar þær sem ríkið hefur gengist við. Þrátt fyrir það verður að telja 

að tekið verði mið af dómaframkvæmd MDE við túlkun ákvæða sáttmálans enda hefur hann 

lagagildi hér á landi.  

6.2 Helstu álitamál varðandi regluna í skattamálum hér á landi 

Reynt getur á ákvæði 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka við MSE í mörgum mismunandi málum en það 

virðist vera sérstaklega algengt í skattamálum vegna uppbyggingar skattkerfa almennt. Segja 

má að tvöfalt málsmeðferðarkerfi sé að vissu leyti við lýði í mörgum ríkjum þar sem 

málsmeðferðum í skattalagabrotum er skipt í tvennt, annars vegar skattaþátt málsins og hins 

vegar refsiþátt. Kerfið hér á landi er byggt þannig upp að ríkisskattstjóri fer með álagningu 

opinberra gjalda og annarra skatta og sinnir almennu skatteftirliti skv. 101. gr. tsl. 

Ríkisskattstjóri hefur ýmsar heimildir til að framfylgja þessu hlutverki sínu en þeirra á meðal 

eru heimildir til endurákvörðunar skatta, skv. 96. og 97. gr. tsl. og 26. gr. vskl., og beiting 

álags skv. 108. gr. tsl. og 27. gr. vskl. Þá rannsakar skattrannsóknarstjóri skattsvik og önnur 

brot á lögum varðandi skattskyldu aðila skv. 103. gr. tsl. en rannsókn hjá embættinu getur 

endað í refsimeðferð, bæði hjá embættinu sjálfu og hjá lögreglu, eftir alvarleika brotanna. Það 

getur því farið svo að mál, þar sem skattar eru vantaldir eða ranglega fram taldir komi til álags 

hjá ríkisskattstjóra og síðar refsimeðferðar hjá skattrannsóknarstjóra eða lögreglu. Þetta 

tvöfalda kerfi má heimfæra yfir á tollamál en tollstjóri hefur sambærilegar heimildir til 

endurákvörðunar í 111. og 112. gr. tll. og til beitingar álags í 180. gr. b. tll. Þá rannsakar 

tollstjóri eða eftir atvikum lögregla refsiþátt brota gegn XXII. kafla laganna, sbr. 1. mgr. 183. 

gr. tollalaga. 

Nokkurrar óvissu hefur gætt varðandi túlkun á reglunni um lengri tíma og má í því 

sambandi benda á að tillaga að breyttu skipulagi varðandi málsmeðferð var sett fram í skýrslu 

nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum árið 2006. Í skýrslunni var lagt til að málum yrði 

                                                
163 Róbert R. Spanó: Ne bis in idem, bls. 155-56. 
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háttað þannig að viðurlög yrðu ákvörðuð í einu máli í stað þess að málið væri rekið bæði á 

stjórnsýslustigi og sem refsimál. Skyldi þá eftirlitsstjórnvaldið ákvarða hvort málið færi til 

ákærumeðferðar hjá lögreglu eða hvort aðeins yrði beitt stjórnsýsluviðurlögum.164 Ekkert varð 

úr breytingum á kerfinu eftir útgáfu skýrslunnar en á síðasta áratug hafa álitamál tengd 

reglunni bæði skýrst og flækst í dómaframkvæmd ef svo má að orði komast. Fallið hafa 

nokkrir dómar varðandi brot á bæði lögum um tekjuskatt og lögum um virðisaukaskatt þar 

sem því var haldið fram að brotið væri gegn bannreglunni um tvöfalda málsmeðferð vegna 

sama brots og verður nú farið yfir þá helstu. 

6.2.1 Reglan í dómaframkvæmd 

Til að réttarvernd 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka við MSE verði virk í máli þurfa fjögur skilyrði sem 

fram koma í ákvæðinu að vera uppfyllt. Hið fyrsta er að fyrri úrlausnin verður að vera 

endanleg, þá þarf að vera um sýknu eða sakfellingu að ræða eftir fyrri málsmeðferð, ný 

málsmeðferð verður að vera hafin og báðar málsmeðferðir verða að vera vegna sama brots.165 

Segja má að eitt af þekktari málum hér á landi þar sem reynt hefur á bannið við endurtekinni 

málsmeðferð sé dómur Hrd. 22. september 2010 (371/2010), en mikið hefur verið fjallað um 

dóminn og síðar niðurstöðu MDE vegna málsins. Lengi hafði þá verið beðið eftir niðurstöðu 

MDE en kæran barst dómstólnum 21. mars árið 2011 en dómurinn var ekki birtur fyrr en árið 

2017 í máli MDE, Jóhannesson o.fl. gegn Íslandi, 18. maí 2017 (22007/11). Í 

Hæstaréttardóminum var í raun ekki fjallað efnislega um ákæruliði (það var gert í máli Hrd. 7. 

febrúar 2013 (74/2012), þ.e. Baugsmálinu) sem voru þó nokkrir og lutu að brotum gegn 

almennum hegningarlögum, lögum um tekjuskatt, lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda og 

lögum um tekjustofna sveitarfélaga, heldur var um að ræða kærðan úrskurð héraðsdóms. Í 

héraðsdómi hafði málinu verið vísað frá dómi að hluta til með vísan til 1. mgr. 4. gr. 7. 

viðauka við MSE. Í dóminum reyndi á það skilyrði ákvæðisins hvort um væri að ræða sama 

brot í þeirri málsmeðferð sem ákæruvaldið hóf eftir að ákærðu hafði verið gert að greiða álag 

í kjölfar endurákvörðunar skatta hjá ríkisskattstjóra. Í því sambandi var tekið fram í dómi 

Hæstaréttar að í dómum MDE hefði ákvæðið ekki verið talið koma í veg fyrir að fjallað væri 

um skattamál á þennan hátt, þ.e. í tvöföldu kerfi, en nýleg dómaframkvæmd væri misvísandi 

varðandi mat á því hvort um væri að ræða sama brot í báðum málum. Hér á landi væri byggt á 

því í skattamálum að heimilt sé að beita álagi og refsingum í sitt hvoru málinu, þrátt fyrir að 

bæði málin mætti rekja til sömu/samofinna atvika og að það yrði að vera skýrt að íslensk lög 

                                                
164 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum, bls. 6-7. 
165 Róbert R. Spanó: „Ekki tvisvar fyrir það sama“, bls. 351. 
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brytu gegn MSE svo að dómurinn teldi það fyrirkomulag sem verið hefur hér á landi ekki 

standast. Þá væri málum háttað á þennan veg í mörgum aðildarríkjum og ekki væri það 

markmið Mannréttindasáttmálans að samræma löggjöf ríkjanna. Var því niðurstaða 

Hæstaréttar sú að hinn kærði úrskurður var felldur úr gildi og málinu þar með vísað aftur til 

efnismeðferðar hjá héraðsdómara. 

Þeir dómar sem fallið hafa hér á landi eftir dóm í máli nr. 371/2010 og reynt hefur á 

ákvæði 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka MSE hafa farið á sömu leið og hefur Hæstiréttur m.a. vísað 

til dómsins því til rökstuðnings. Í Hrd. 23. janúar 2014 (323/2013), gerði ákærða kröfu um 

frávísun á ákæru gegn sér vegna meiriháttar skattalagabrota og vísaði m.a. til þess að brotið 

hefði verið gegn 4. gr. 7. viðauka MSE. Henni hafði verið gert að greiða álag á skattstofn þar 

sem hún hafði ekki talið fram arðgreiðslur og erlendar tekjur og síðar hafi verið höfðað 

refismál gegn henni fyrir sömu brot. Taldi hún refsingu felast í álagsgreiðslunni og því væri 

um tvöfalda málsmeðferð að ræða eftir að refsimálið var höfðað gegn henni. Hæstiréttur 

vísaði til fordæmisgefandi dóms í máli nr. 371/2010 og hafnaði kröfunni. Vísaði dómurinn 

einnig til þess að umrædd skipan mála hefði ekki verið talin andstæð ákvæðinu í ákvörðunum 

Dómstólsins. 

Sama var uppi á teningnum í Hrd. 15. maí 2014 (465/2013), en í málinu hafði maður verið 

ákærður fyrir meiriháttar skattalagabrot fyrir að telja ekki réttilega fram fjármagnstekjur sínar. 

Kröfu hans um frávísun, sem m.a. var studd þeim rökum að brotið væri gegn bannreglunni, 

þar sem þegar hafði verið bætt 25% álagi við skattstofn fyrir þau gjaldár sem brotin áttu sér 

stað skv. úrskurði ríkisskattstjóra, var hafnað með vísan til dómafordæma Hæstaréttar í 

málum nr. 371/2010 og 323/2013 sem fjallað var um hér að ofan. 

Í Hrd. 22. maí 2014 (416/2013), var maður ákærður fyrir meiriháttar skattalagabrot þar 

sem hann hafði ekki talið fram fjármagnstekjur sínar réttilega. Hann krafðist frávísunar m.a. 

með vísan til þess að brotið hefði verið gegn reglunni um bann við endurtekinni málsmeðferð 

en honum hafði áður verið gert að greiða álag á skattstofn skv. úrskurði ríkisskattstjóra. 

Kröfunni var hafnað með vísan til dómaframkvæmdar Hæstaréttar og var þá sérstaklega vísað 

til mála nr. 371/2010, 323/2013 og 465/2013. 

Í Hrd. 5. júní 2014 (538/2013) kröfðust ákærðu E og H frávísunar í refsimáli m.a. með 

vísan til bannreglunnar þar sem E hafði verið gert að sæta 25% álagi á skattstofn vegna 

meiriháttar skattalagabrota. Hvað varðaði frávísunarkröfu ákærða H tók Hæstiréttur fram að 

hann hafði ekki sætt neinum viðurlögum skv. úrskurði ríkisskattstjóra þar sem hann sá aðeins 

um skattframtal E og var kröfunni því hafnað. Frávísunarkröfu ákærða E var einnig hafnað en 

með vísan til dómaframkvæmdar Hæstaréttar þar sem greiðsla skatts af álagi á skattstofn og 
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viðurlög í öðru máli vegna sama brots höfðu ekki verið talið brjóta gegn reglunni um bann við 

tvöfaldri málsmeðferð sbr. dóma Hæstaréttar í málum nr. 371/2010, 323/2013, 465/2013 og 

416/2013. 

Það er því ljóst af umfjöllun hér á undan að gildandi réttur, varðandi regluna um bann við 

tvöfaldri málsmeðferð, var lengi vel sá að ekki væri um brot að ræða þegar annars vegar álagi 

er beitt í kjölfar endurákvörðunar vegna skattalagabrota og hins vegar refsimál höfðað vegna 

sama brots. 

6.3 Sjónarmið Mannréttindadómstóls Evrópu breytast 

Umfjöllun um sjónarmið MDE og þróun þeirra við túlkun ákvæðisins í dómum verður eðli 

málsins samkvæmt að vera í tímaröð og ber að hefja umfjöllunina á dóminum þar sem Engel- 

viðmiðin komu fyrst fram en til þeirra hefur verið vísað töluvert síðan. Það var í máli MDE, 

Engel o.fl. gegn Hollandi, 23. nóvember 1976 (5370/72) en í dóminum var þó ekki beint 

kveðið á um viðmið við beitingu 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka þar sem viðaukinn tók ekki gildi 

fyrr en þó nokkru síðar heldur var um að ræða túlkun á 6. og 7. gr. sáttmálans. Nánar tiltekið 

var um að ræða túlkun á því hvenær væri um eiginlega refsingu að ræða en eins og síðar 

verður fjallað um er ákveðin tenging á milli ákvæðanna og 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka hvað það 

varðar. Í umræddu máli MDE reyndi á það hvort agaviðurlög sem hollenskir hermenn voru 

beittir skyldu teljast til refsinga en svo var ekki talið samkvæmt landsrétti í Hollandi. Í málinu 

setti Dómstóllinn fram þrjú viðmið (Engel-viðmiðin). Hið fyrsta varðar það hvernig háttsemin 

er skilgreind í heimalandinu en þótt það hafi áhrif hefur það ekki úrslitaþýðingu að viðurlög 

teljist ekki til refsinga þar. Annað viðmiðið varðar mat á raunverulegu eðli háttseminnar og 

hið þriðja mat á því hversu íþyngjandi viðurlögin eru.166 Þrátt fyrir að hér hafi aðeins verið 

ætlunin að fjalla um ákvæði 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka við MSE verður að taka tillit til þeirra 

túlkunarsjónarmiða sem eru gildandi í réttinum en eitt þeirra er heildræn samræmisskýring en 

hún nær ekki aðeins til sáttmálans í heild heldur allra viðauka hans líka.167 Af túlkun á 1. mgr. 

4. gr. 7. viðauka MSE með tilliti til heildrænnar samræmisskýringar við 6. gr. sáttmálans 

leiðir að ákvarðanir um refsikennd viðurlög á stjórnvaldsstigi geta fallið innan 1. mgr. 4. gr. ef 

um er að ræða refsingu skv. Engel-viðmiðunum. Það leiðir aftur til þess að 

stjórnvaldsákvörðun um refsikennd viðurlög getur haft það í för með sér að síðari 

málsmeðferð vegna sama brots verði talin óheimil.168 

                                                
166 Róbert R. Spanó: Ne bis in idem, bls. 33. 
167 Róbert R. Spanó: Ne bis in idem, bls. 31. 
168 Sama heimild, bls. 34. 
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Í dómi MDE, Gradinger gegn Austurríki, 23. október 1995 (15963/90) var í fyrsta sinn 

fjallað um 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka.169 Í málinu hafði ákærða verið gert að sæta sektum fyrir 

brot á hegningarlögunum í Austurríki fyrir að hafa keyrt undir áhrifum áfengis en hann varð 

manni að bana við aksturinn. Hann var ákærður fyrir manndráp af gáleysi skv. ákvæði 

hegningarlaga en þar sem áfengismagn í blóði mældist aðeins 0.8‰ var honum aðeins gerð 

refsing í formi sektar, þó með fangelsisvist sem vararefsingu. Stuttu seinna var honum aftur 

gert að sæta sektum fyrir brotið en þá fyrir brot gegn austurrísku umferðarlögunum en það var 

gert á stjórnsýslustigi eftir að komið hafði í ljós að áfengismagnið hafði að öllum líkindum 

verið minnst 0.95‰. Dómstóllinn tók fram að markmið og eðli ákvæðanna væru mismunandi 

og væri ákvæði hegningarlaganna til að mynda ætlað að refsa fyrir manndráp sem framin 

væru undir áhrifum áfengis á meðan ákvæði umferðarlaganna væri ætlað að refsa fyrir akstur 

undir áhrifum. Þrátt fyrir það væru báðar refsingarnar byggðar á sömu háttsemi og því væri 

um að ræða brot gegn 4. gr. 7. viðauka MSE. Ekki var farið sérstaklega yfir mat á því hvort 

stjórnvaldssektin teldist til refsingar skv. ákvæðinu og hafa fræðimenn deilt um fordæmisgildi 

dómsins vegna þessa.170 Hins vegar hlýtur að mega gera ráð fyrir því að Dómstóllinn hafi 

talið svo vera, ellegar hefði niðurstaðan tæplega verið sú að um brot væri að ræða í tilviki 

Gradinger. 

Í Ákv. MDE, Rosenquist gegn Svíþjóð, 14. september 2004 (60619/00) voru málsatvik þau 

að skattur hafði verið áætlaður og ákærða gert að greiða álag þar sem hann hafði ekki skilað 

skattframtali. Nokkrum árum síðar kom í ljós að hann hafði í raun átt að greiða mun meira í 

skatt en samkvæmt áætluninni og voru því gjöld endurákvörðuð og ákærða gert að sæta álagi 

á skattstofn þar að auki. Þá var einnig höfðað refsimál vegna skattsvika og hann dæmdur í 

tveggja ára fangelsi (refsingin var hækkuð á millidómstigi úr einu ári í tvö en áfrýjun til 

Hæstaréttar Svíþjóðar var hafnað). Nefndin tók fram að til að hægt sé að meta hvort um 

tvöfalda málsmeðferð sé að ræða verði að rannsaka eðli málanna með tilliti til þess hvort 

málsatvik séu í meginatriðum þau sömu. Þá þurfi að meta hvort telja megi málsmeðferð 

varðandi endurákvörðun og álag á skattstofn sakamál og taldi Nefndin svo vera þrátt fyrir að 

álagið ætti ekki undir sakamálalög í Svíþjóð. Nefndin vísaði til fyrri dóma Dómstólsins því til 

stuðnings og tók fram að slík túlkun ætti bæði við varðandi 1. mgr. 6. gr. MSE og 1. mgr. 4. 

gr. 7. viðauka við sáttmálann. Dómstóllinn sagði ákveðinn mun hafa verið á tilgangi 

ákvæðisins sem kvað á um álagið og þess sem kvað á um refsinguna, en álagið var lagt á 

skattstofn ef ekki er rétt talið fram, hvernig sem huglæg afstaða einstaklings er til brotsins. Því 

                                                
169 Róbert R. Spanó: „Ekki tvisvar fyrir það sama“, bls. 354. 
170 Sama heimild, bls. 354. 
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er ætlað að leggja áherslu á mikilvægi þess að einstaklingur sinni þeirri skyldu að telja 

réttilega fram til skatts og greiði samkvæmt því til samfélagsins. Refsingin er hins vegar 

bundin við huglæga afstöðu brotamanns en henni er ætlað að tryggja grunnstoðir 

skattkerfisins en eftirlit og viðurlög væru nauðsynleg til þess. Þar af leiðandi taldi dómstóllinn 

að um væri að ræða tvö aðskilin mál og vísaði málinu frá. 

Í máli MDE, Zolotukhin gegn Rússlandi, 10. febrúar 2009 (14939/03) varð ákveðin 

breyting á túlkun Dómstólsins varðandi það hvort um væri að ræða sama brot í 

málsmeðferðunum en umrædd túlkun virðist rýmka réttarverndina sem felst í bannreglunni. 

Atviks málsins voru þau að ákærði sem var hermaður var handtekinn eftir að hafa laumað 

kærustu sinni í leyfisleysi inn á herstöð. Hann var undir áhrifum áfengis, lét illum látum og 

reyndi að flýja. Samdægurs var hann fundinn sekur um að brjóta gegn almannareglu og að 

bölva lögregluþjónum, en það telst til minniháttar hátternisbrota á stjórnsýslustigi í Rússlandi 

og var honum gert að sitja inni í þrjá daga vegna þessa. Höfðað var sakamál gegn honum 

vegna sömu atburða en þar að auki var hann ákærður fyrir að móðga opinberan starfsmann og 

hóta að myrða borgarstjórann en hann var aðeins fundinn sekur um tvö síðari brotin.  

Dómstólinn fjallaði nokkuð ítarlega um bannregluna og vísaði m.a. í Engel-viðmiðin og 6. 

og 7. gr. MSE. Hann taldi að þrátt fyrir að fyrri málsmeðferðin teldist til stjórnsýslumeðferðar 

í Rússlandi mætti jafna henni við sakamál með tilliti til brota og þeirrar refsingar sem ákærði 

hlaut. Í því sambandi var tekið fram að það hefði ekki áhrif á matið að brotin teldust 

minniháttar. Dómstóllinn sagði margar aðferðir hafa verið notaðar til að meta hvort um væri 

að ræða sama brot í tveimur málsmeðferðum. Hann fjallaði um mikilvægi þess að túlkun væri 

samræmd og fordæmum fylgt en á sama tíma þyrfti sáttmálinn að vera lifandi skjal sem gæti 

þróast. Hann sagði að ekki ætti að einblína um of á ákvæðin sjálf, heldur ætti fremur að skoða 

háttsemina og setti fram það viðmið að um sama brot væri að ræða hjá hinum ákærða ef sömu 

staðreyndir væru uppi í tveimur málsmeðferðum eða í megindráttum þær sömu. Þá þyrfti 

einnig að vera um sama aðila að ræða í báðum málsmeðferðum og órjúfanleg tengsl í tíma og 

rúmi. Hér fer því Dómstóllinn að einblína á háttsemina sjálfa og staðreyndir málsins í stað 

þess að ákvæðin sem reynir á séu aðalatriðin eins og í málum þeim sem fjallað var um hér á 

undan. Töldu fræðimenn að niðurstaða dómsins gæti haft þau áhrif að undantekningarlaust 

yrði talið að brotið væri gegn 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka ef gefin væri út ákæra vegna brots í 

skattamáli eftir að gjöld hefðu verið endurákvörðuð og álagi beitt.171 Það var þó ekki raunin 

eins og kemur í ljós hér á eftir. 

                                                
171 Róbert R. Spanó: „Ne bis in idem – Mannréttindadómstóll Evrópu víkur frá fyrri fordæmum“, bls. 121. 
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Í máli MDE, Nykänen gegn Finnlandi, 20. maí 2014 (11828/11) var ákærði látinn sæta 

álagi hjá skattyfirvöldum vegna vangoldinna skatta vegna arðgreiðslu og síðar var refsimál 

höfðað af ákæruvaldinu vegna þessa. Dómstóllinn fór yfir nokkur atriði í niðurstöðu sinni og 

var m.a. vísað til Engel-viðmiðanna við mat á því hvort um væri að ræða refsimál. Þá var 

tekið fram að í fyrri dómum MDE varðandi skattaálag í Finnlandi hefði verið talið að um 

refsingu væri að ræða þar sem álagningunni væri ætlað að hafa fælingarmátt. Í þessu máli 

væri óumdeilt að um refsingu væri að ræða. Þá taldi Dómstóllinn ljóst að um sama brot væri 

að ræða og vísaði til viðmiða sem sett voru fram í máli Zolotukhin gegn Rússlandi varðandi 

mat á því. Tekið var fram að í ákvæði 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka fælist bann við tvöfaldri 

málsmeðferð en ekki aðeins bann við tvöfaldri refsingu, því ætti að fella síðara málið niður 

um leið og niðurstaða kæmi í hið fyrra. Hins vegar kom fram að ekki væri um tvöfalda 

málsmeðferð að ræða ef málsmeðferðirnar væru reknar samhliða og að bein tenging væri á 

milli þeirra. Dómstóllinn sagði að í máli Nykänen gegn Finnlandi tengdust málsmeðferðirnar 

ekki beint og væru reknar af tveimur sjálfstæðum stofnunum. Þá hefði ekki verið tekið mið af 

fyrri málsmeðferð og greiðslu álags við ákvörðun refsingar í refsimálinu og þar af leiðandi 

væri um tvöfalda málsmeðferð að ræða og brot á 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka. 

Nokkru seinna eða síðla árs 2016 reyndi aftur á bannregluna fyrir Dómstólnum en það var 

í máli MDE, A og B gegn Noregi, 15. nóvember 2016 (24130/11 og 29758/11). Í máli A voru 

málsatvik þau að hann átti hlut í norsku tæknifyrirtæki, að hluta til í eigin nafni og að hluta til 

í gegnum félag sem skráð var á Gíbraltar. Þegar hlutabréfin voru seld gerði hann ekki grein 

fyrir söluhagnaði félagsins heldur aðeins þeim hagnaði sem hann fékk í eigin nafni. Gjöld 

voru því endurákvörðuð og honum gert að sæta 30% álagi á skattstofn en einnig var höfðað 

refsimál vegna sama brots. Málið fór fyrir Hæstarétt í Noregi, Rt. 2010, bls. 1121 og vísaði 

dómurinn til fyrri framkvæmdar MDE um að álag á skattstofn skyldi talið til refsingar. 

Hæstiréttur taldi að taka ætti mið af máli Zolotukhin gegn Rússlandi og taldi skilyrði 

bannreglunnar varðandi sama brot vera uppfyllt. Þá sagði í dóminum að ekki yrði vikið frá 

fyrri fordæmum Hæstaréttar um að álag á skattstofna teljist til refsingar og vísað í þeim efnum 

m.a. til Engel-viðmiðanna og 6. gr. MSE. Niðurstaðan skyldi teljast endanleg á 

stjórnsýslustigi frá þeim tíma er kærufrestur væri liðinn og því var það skilyrði bannreglunnar 

einnig uppfyllt. Að síðustu var fjallað um hvort uppfyllt væri skilyrðið um að síðari 

málsmeðferð væri hafin, en dómurinn taldi svo ekki vera. Í raun væri um að ræða samhliða 

málsmeðferðir sem MDE hefði heimilað að einhverju leyti og vísaði dómurinn til fordæma 

Dómstólsins í málum R.T. gegn Sviss og Nilsson gegn Svíþjóð.  
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Mál B var ekki tekið fyrir af Hæstarétti í Noregi þar sem áfrýjun niðurstöðu 

Lagmannsretten172 var hafnað. Málsatvikum svipar til málsatvika í máli A en B hafði ekki 

gefið réttilega upp söluhagnað vegna sölu hlutabréfa og var gert að greiða skatt af álagi á 

skattstofn. Níu mánuðum síðar var honum gerð refsing fyrir dómi vegna sama brots. 

Niðurstaða málsins í Lagmannsretten var sú að ekki væri um brot á bannreglunni að ræða þar 

sem málsmeðferðarnar voru taldar nægilega samtengdar hvað varðar staðreyndir máls og tíma 

og því væri í raun ekki um tvær málsmeðferðir að ræða. Miðað var við að síðari málsmeðferð 

væri hafin áður en fyrri ákvörðun var orðin endanleg en í málinu hafði ákvörðun um álag 

verið tekin í desember 2008 en ákæra í sakamáli var gefin út um mánuði fyrr og niðurstaða 

héraðsdóms lá fyrir í september 2009.  

Dómstóllinn fjallaði sameiginlega um málin og komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri 

brotið gegn bannreglunni þar sem ekki hafi verið um endurtekna málsmeðferð að ræða. Var 

m.a. vísað til þess að málsmeðferðirnar hafi verið samtengdar, málin rekin á sama tíma og þá 

hafði verið tekið tillit til álags sem lagt var á eftir endurákvörðun við ákvörðun refsingar í 

refsimálinu og þannig gætt meðalhófs. Dómstóllinn gerði ekki athugasemdir við fyrirkomulag 

skattamála í Noregi en tekið var fram að skattaálaginu væri ætlað að hvetja menn til greiðslu 

réttmætra skatta og refsimálunum ætlað að hafa varnaðaráhrif. Málsatvikum í málum A og B 

svipar óneitanlega til atvika í máli Hæstaréttar nr. 371/2010 og verður niðurstaða 

Mannréttindadómstólsins í því máli rakin hér á eftir. 

6.3.1 Mál MDE, Jóhannesson o.fl. gegn Íslandi og eftirfarandi mál 

Í dómi Mannréttindadómstólsins í máli MDE, Jóhannesson o.fl. gegn Íslandi var farið ítarlega 

yfir rannsókn málsins og málsmeðferð sem tók langan tíma. Skattahluti málsins hófst með 

rannsókn skattrannsóknarstjóra þann 17. nóvember árið 2003 og gaf hann út skýrslur vegna 

málsins í lok október ári síðar og nóvember árið 2005. Niðurstöður yfirskattanefndar lágu svo 

fyrir í ágúst og september árið 2007 og kærufrestur rann út sex mánuðum síðar. Málið var 

kært til lögreglu þann 12. nóvember árið 2004 og fylgdu bæði gögn málsins og áðurnefndar 

skýrslur með kærunni. Ákæra var hins vegar ekki gefin út fyrr en 18. desember árið 2008. 

Dómur héraðsdóms var kveðinn upp í desember árið 2011 og dómur Hæstaréttar í febrúar 

2013. Tóku málin því alls níu ár og þrjá mánuði en af þeim tíma voru þau rekin samhliða í 

rúmt ár. 

Mannréttindadómstóllinn hnýtir í að lögregla hafi hafið sjálfstæða rannsókn á málinu þrátt 

fyrir að hafa fengið gögn og skýrslur frá skattrannsóknarstjóra. Þá segir í dóminum að m.a. 

                                                
172 Lagmannsretten er millidómstig í Noregi. 
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vegna sjálfstæðrar gagnaöflunar hjá báðum yfirvöldum og takmarkaðrar skörunar á 

málsmeðferðunum sé ekki um að ræða nægileg tengsl á milli saka- og skattamálsins. Sé litið 

til annarra þátta reglunnar tók Dómstóllinn fram að samkvæmt Engel-viðmiðunum væri 

ákvörðun álags talin refsiréttarlegs eðlis. Varðandi það hvort sakarefnin í refsimálinu hafi 

verið þau sömu og gáfu tilefni til álagsins kvaðst Dómstóllinn sammála aðilum máls um að 

svo hefði verið enda lægu sömu staðreyndir að baki báðum málsmeðferðum. Við mat á því 

hvort um væri að ræða tvöfalda málsmeðfer vísaði Dómstóllinn til dóms í máli A og B gegn 

Noregi þar sem fram kom að: 
 
Öruggasta leiðin til þess að tryggja að hlítt verði 4. gr. samningsviðauka nr. 7 (væri) að gera 
ráðstafanir, á einhverju viðeigandi stigi, til að mál falli í einn farveg þannig að samhliða greinar 
lögboðins eftirlits með því athæfi sem um ræðir falli saman, þannig að unnt sé að mæta 
mismunandi þörfum samfélagsins fyrir viðbrögðum við brotinu innan ramma einnar 
málsmeðferðar. 
 

Dómstóllin tók þó sérstaklega fram að ekki væri útilokað að tvöföld málsmeðferð myndi 

uppfylla skilyrði ákvæðisins. Því næst voru sett fram viðmið varðandi atriði sem hafa bæri í 

huga við matið. Í fyrsta lagi þyrftu markmið málsmeðferðanna að vera samstillt og tvígreining 

málsins að vera fyrirsjáanleg afleiðing háttseminnar sem um ræðir hverju sinni. Samnýta ætti 

gögn á milli rannsakenda og koma í veg fyrir tvíverknað við rannsóknir en að auki ætti að 

taka mið af ákvörðunum um málsatvik á milli yfirvalda. Að síðustu væri mikilvægt við 

ákvörðun refsingar í því máli sem síðar lýkur að taka mið af refsingu sem ákveðin var í hinu 

fyrra. Með vísan til málsatvika og með tilliti til bæði takmarkaðrar skörunar á 

málsmeðferðum og sjálfstæðra gagnaaflana taldi Dómstóllinn að ekki væru næg tengsl á milli 

málsmeðferðanna tveggja til að þær stæðust viðmið ákvæðsins. Var því niðurstaða málsins sú 

að um brot á reglunni um bann við tvöfaldri málsmeðferð skv. 4. gr. 7. samningsviðauka við 

MSE væri að ræða. 

Í máli Hrd. 21. september 2017 (283/2016), reyndi aftur á regluna fyrir dómi hér á landi 

og kvað Hæstiréttur upp dóm sinn eftir að dómur féll í máli Jóhannessonar o.fl. gegn Íslandi. 

Málsatvik voru þau að X hafði ekki gert fjármagnstekjum sínum réttilega skil á 

skattframtölum gjaldaárin 2008 og 2009. Sé litið fyrst til skattahliðar málsins hóf 

skattrannsóknarstjóri rannsókn vegna málsins í maí 2011 og sendi ríkisskattstjóra málið í lok 

desember sama ár. Í nóvember árið 2012 var X tilkynnt um endurákvörðun álagðra gjalda og 

ákvörðun um 25% álag á skattstofn. X kærði úrskurð ríkisskattstjóra til yfirskattanefndar í 

febrúar 2013 sem úrskurðaði í málinu í mars 2014, var úskurður ríkisskattstjóra staðfestur að 

öðru leyti en því að stofn til fjármagnstekjuskatts var lækkaður lítillega vegna samningsgjalds 
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sem X hafði greitt til bankans við uppgjör afleiðusamninga. Sé þá litið til málsmeðferðar í 

refsimálinu sendi skattrannsóknarstjóri sérstökum saksóknara málið og gögn þess í nóvember 

2012. Sérstakur saksóknari boðaði X til skýrslutöku í apríl 2013 þar sem honum var tilkynnt 

staða sín sem sakborningur. Ákært var í málinu í apríl 2014 og var málið þingfest í júní sama 

ár. Var í annarri fyrirtöku ákveðið að fresta málinu og bíða eftir dómi MDE í máli 

Jóhannesson o.fl. gegn Íslandi. Í febrúar 2016 taldi dómari ekki hægt að bíða öllu lengur og 

var því málið flutt. Niðurstaða málsins í héraðsdómi var sú að X var sakfelldur fyrir brot sín 

og dæmdur til þriggja mánaða skilorðsbundins fangelsis og greiðslu sektar.  

Sjö manna dómur dæmdi í málinu í Hæstarétti og var farið ítarlega yfir þau sjónarmið sem 

komið hafa fram í dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins. Var vísað til þess að hér á 

landi hafi lengi verið byggt á því að heimilt væri að málsmeðferð í skattamálum sem þessu 

væri tvöföld. Lagði rétturinn til grundvallar að bæði mál teldust til sakamála í samræmi við 

viðmið MDE en jafnframt að Dómstóllinn hefði ekki talið óheimilt að reka tvö mál vegna 

sama brots heldur aðeins að slík málsmeðferð þyrfti að uppfylla ákveðin skilyrði. Varðandi 

samþættingarskilyrðið sagði Hæstiréttur að X hefði mátt sjá fyrir afleiðingar háttsemi sinnar 

og að hann hafi fengið upplýsingar um það í hvaða farveg málið færi. Þá sagði að markmið 

málsmeðferðanna væri ekki hið sama heldur væri málsmeðferð lögreglu til fyllingar 

skattamálinu og að gögn úr rannsókn skattyfirvalda hlytu að vera grundvöllur 

lögreglurannsóknarinnar og þá hluti gagna hennar. Var það mat Hæstaréttar að rannsókn 

sérstaks saksóknara hafi ekki verið sjálfstæð og ónauðsynleg heldur hafi hún beinst að öðrum 

þáttum en rannsókn skattyfirvalda m.a. vegna mismunandi viðurlaga og skilyrða fyrir beitingu 

þeirra. Þá hafi héraðsdómur tekið tillit til greiðslu álags við ákvörðun sektar. Heildartími 

málsmeðferðanna hafi verið sex ár og fjórir mánuðir en vísaði Hæstiréttur til þess að X óskaði 

sjálfur eftir því að málinu yrði frestað í héraðsdómi og beðið yrði eftir niðurstöðu í máli 

Jóhannessonar hjá MDE en þar að auki hafi Hæstiréttur frestað málinu vegna þess sama. 

Frestanir hafi tafið málið annars vegar um eitt ár og rúma fimm mánuði í héraðsdómi og tæpa 

sjö mánuði í Hæstarétti. Með vísan til ofangreinds var það mat Hæstaréttar að skilyrðinu um 

samþættingu málsmeðferða samkvæmt ákvæðinu hafi verið fullnægt. 

Í séráliti Benedikts Bogasonar sagði að rannsókn sérstaks saksóknara hafi verið sjálfstæð 

og að X hafi verið yfirheyrður í annað sinn um öll málsatvik. Hafi rannsóknin ekki verið til 

fyllingar hinni fyrri og því um að ræða óþarfa endurtekningu. Þá sagði hann ekki skipta máli 

við mat á samþættingu í tíma að X hafi sjálfur óskað eftir að málinu yrði frestað. Þar af 

leiðandi hafi málsmeðferðir verið svo ótengdar að brotið hafi verið gegn bannreglunni og vísa 

ætti málinu frá héraðsdómi. 
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Máli með sambærilegum málsatvikum var vísað frá héraðsdómi nýlega, í máli Hérd. Rvk. 

23. febrúar 2018 (S-623/2014). Var í þessu máli tekin fyrir frávísunarkrafa ákærða í annað 

sinn en hann hafði verið ákærður fyrir að hafa ekki talið fjármagnstekjur réttilega fram fyrir 

gjaldaárin 2007-2010. Honum hafði í kjölfarið verið gert að sæta álagi en einnig var höfðað 

refsimál gegn honum. Fór dómurinn ítarlega yfir málsatvik og málsmeðferðir og bar saman 

við mál Hrd. nr. 283/2016. Þykir ekki ástæða til að reifa málsatvik til hlítar en tekið verður 

saman það sem máli skiptir með tilliti til niðurstöðu málsins. Heildartími málsmeðferðanna 

beggja tók sjö ár og rúma fjóra mánuði eða frá því að skattrannsóknarstjóri hóf rannsókn árið 

2011 og þar til málið var flutt með tilliti til frávísunarkröfu ákærða í febrúar 2018. Ákæra var 

gefin út 27 dögum eftir að úrskurður yfirskattanefndar varð endanlegur þ.e. sex mánuðum og 

27 dögum eftir að úrskurðað var í málinu og voru málsmeðferðirnar reknar samhliða í tíu 

mánuði þ.e. frá fyrstu skýrslutöku hjá sérstökum saksóknara þar til máli skattyfirvalda lauk 

með úrskurði yfirskattanefndar. Bar dómurinn málsmeðferðir og þann tíma sem tilteknir 

þættir málsins tóku ítarlega saman við mál Jóhannessonar o.fl. gegn Íslandi og dóm 

Hæstaréttar í máli nr. 283/2016. Til viðmiðunar tók dómurinn fram að í íslenskri meðferð í 

máli Jóhannessonar o.fl. hafi málsmeðferðir tekið níu ár og þrjá mánuði, en málsmeðferð í 

Hæstarétti þar til efnisdómur gekk var inni í þeim tíma. Var niðurstaða héraðsdóms sú að vísa 

bæri málinu frá héraðsdómi þar sem ekki væri fullnægt skilyrði 4. gr. 7. samningsviðauka við 

MSE hvað varðar samþættingu í tíma. 

Eins og áður kom fram var ekki mikill munur á málsmeðferðum lögreglu- og 

skattyfirvalda í málum Hæstaréttar nr. 283/2016 og Héraðsdóms Reykjavíkur nr. S-623/2014. 

Meginmunurinn fólst í því að lengri tími hafði liðið frá úrskurði yfirskattanefndar þar til 

rannsókn sérstaks saksóknara hófst í máli nr. S-623/2014. Í báðum málunum hafði verið 

sammælst um frestun vegna biðar eftir niðurstöðu Manntéttindadómstólsins en máli S-

623/2014 var hins vegar einnig frestað vegna biðar eftir niðurstöðu í máli Hæstaréttar nr. 

283/2016.  

Með tímanum verður leitt í ljós hvort tilgreindar frestanir á málum verði taldar hafa áhrif á 

heildartíma málsmeðferða hjá Mannréttindadómstólnum og þá hvort máli skipti hvort frestað 

sé að frumkvæði ákærða eða dómstóla. Verður að telja með vísan til þeirra dóma sem reifaðir 

hafa verið hér á undan að rök hnígi í þá átt að ef máli er frestað að frumkvæði ákærða geti 

hann ekki talist vera í óvissu um stöðu málsins með þeim afleiðingum að það íþyngi honum. 

Þar af leiðandi séu líkur með því að skilyrðið um samþættingu málsmeðferða með tilliti til 

tíma uppfyllt sé uppfyllt ef frestað er að frumkvæði ákærða. Því verður að telja niðurstöðu 

meirihluta Hæstaréttar í máli nr. 283/2016 í samræmi við dómaframkvæmd Dómstólsins. Má 
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hins vegar í því samhengi velta því upp hvort ítrekaðar frestanir málsflutnings vegna biðar 

eftir niðurstöðum annarra mála hljóti ekki almennt að teljast varhugaverðar með réttaröryggi 

málsaðila í huga enda hlýtur gildandi réttarframkvæmd að vera gildandi þar til annað kemur í 

ljós. 

Vert er að minnast á að ítarlegir rökstuðningar Hæstaréttar og Héraðsdóms Reykjavíkur í 

málunum hér á undan minna um margt á rökstuðninga Mannréttindadómstólsins. Verður því 

að telja áhrif Dómstólsins á íslenska dómstóla nokkuð mikil og afgerandi fyrir utan efnisleg 

áhrif dómafordæma. 

Stuttu síðar eða 12. apríl var birtur úrskurður endurupptökunefndar 12. apríl 2018 

(19/2017), í máli Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og Tryggva Jónssonar. Þeir höfðu óskað eftir 

endurupptöku á máli Hæstaréttar nr. 74/2012 í kjölfar þess að dómur 

Mannréttindadómstólsins var kveðinn upp. Niðurstaða nefndarinnar var sú að skilyrði d-liðar 

1. mgr. 228. gr. sml. fyrir upptöku væri uppfyllt og var endurupptaka samþykkt. Það verður 

því fróðlegt að sjá hver niðurstaða málsins verður fyrir dómstólum í þetta sinn en með vísan 

til ofangreinds verður að telja líklegt að tekið verði mið af niðurstöðu 

Mannréttindadómstólsins. 

6.4 Ályktanir varðandi beitingu reglunnar hér á landi 

Taka verður undir ummæli Hæstaréttar í máli nr. 371/2010 um að dómaframkvæmd 

Mannréttindadómstólsins sé misvísandi að ákveðnu leyti. Með því er ekki átt við að 

niðurstaða Dómstólsins í sambærilegum málum sé mismunandi og ófyrirsjáanleg heldur getur 

minnsti munur á málsatvikum eða málsmeðferðum haft þau áhrif að niðurstöður mála verða 

ólíkar þótt við fyrstu sýn líti út fyrir að um sambærileg mál sé að ræða. Það getur því verið 

vandkvæðum bundið að meta fordæmisgildi dóma og þá sérstaklega ef ekki er um að ræða 

mál á sama réttarsviði. Þó virðist mega merkja ákveðna þróun við beitingu reglunnar í 

dómaframkvæmd MDE og verður leitast við að skýra frá henni hér. 

Ekki verður annað sagt en að niðurstaða MDE í máli Jóns Ásgeirs Jóhannessonar o.fl. hafi 

nú þegar haft áhrif á dómaframkvæmd hér á landi varðandi tvöfalda meðferð í skattamálum 

og mun málið án efa halda áfram að gera það þar til efnisleg niðurstaða úr enduruppteknu 

máli verður endanleg fyrir dómstólum. Af úrlausnum Mannréttindadómstóls Evrópu sem farið 

hefur verið yfir í kaflanum er ljóst að ekki liggur blátt bann við tvöföldu kerfi eins og því sem 

hér hefur verið í lengri tíma varðandi stórfellt skattalagabrot. Hins vegar er einnig ljóst að 

málsmeðferð verður að uppfylla ákveðin skilyrði svo að ekki sé brotið gegn reglunni um bann 

við tvöfaldri málsmeðferð. Skilyrðin lúta að því að málsmeðferðir skattyfirvalda og 
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ákæruvalds séu nægilega samtengdar í tíma og að efni til. Við mat á því hefur Dómstóllinn 

sett fram eftirfarandi viðmið: 
 

1. Varða málsmeðferðirnar ólíka þætti og er þeim ætlað að vera til fyllingar? 

2. Er fyrirsjáanlegt að mál vegna tiltekinnar háttsemi fari í tvöfalda meðferð, bæði með 

vísan til lagaákvæða og venju? 

3. Er málsmeðferðum þannig háttað að reynt sé að koma í veg fyrir tvöfalda rannsókn og 

mat á gögnum vegna sömu atriða? 

4. Er tekið tillit til viðurlaga sem ákveðin voru í fyrra málinu við ákvörðun refsingar í 

hinu síðara? 

 

Séu svör við ofangreindum spurningum öll „já“ eru líkur á að ekki hafi verið brotið gegn 

reglunni um bann við tvöfaldri málsmeðferð. Samkvæmt tilvitnun Mannréttindadómstólsins í 

mál A og B gegn Noregi í máli Jóhannesson o.fl. gegn Íslandi er öruggast fyrir ríkin að hafa 

fyrirkomulag þessara mála með þeim hætti að mál „falli í einn farveg þannig að samhliða 

greinar lögboðins eftirlits með því athæfi sem um ræðir falli saman, þannig að unnt sé að 

mæta mismunandi þörfum samfélagsins fyrir viðbrögðum við brotinu innan ramma einnar 

málsmeðferðar“. Er í því samhengi áhugavert að minnast á svarbréf fjármála- og 

efnahagsráðuneytisins til Umboðsmanns Alþingis í kjölfar athugasemda sem Umboðsmaður 

gerði við fyrirkomulag skattamála vegna mögulegra brota gegn bannreglunni varðandi mál nr. 

5925/2010, 5926/2010 og 5927/2010. Taka ber fram að umræddar athugasemdir og svar við 

þeim voru birt í skýrslu Umboðsmanns löngu áður en dómur var kveðinn upp í máli MDE, 

Jóhannesson o.fl. gegn Íslandi. Umboðsmaður taldi varðandi 108. og 109. gr. tsl., 27. og 40. 

gr. vskl., og 28. og 30. gr. stgrl. að ekki væri ljóst hvort fyrirkomulagið við beitingu 

ákvæðanna væri í samræmi við bannákvæði 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka. Í svarbréfi ráðuneytisins 

kom fram að ekki væri talið tímabært að leggjast í breytingar á fyrirkomulagi mála hér á landi 

fyrr en niðurstaða MDE vegna máls nr. 371/2010 lægi fyrir enda væri málsmeðferð í 

samræmi við niðurstöðu Hæstaréttar. Í bréfinu kom einnig fram að það geti verið nauðsynlegt 

að gera breytingar á stofnanauppbyggingu í skattkerfinu og að öll vinna við mat á því hvort 

og þá hvaða breytingar skuli gerðar bíði niðurstöðu dómsins.173 Ekki hefur enn verið ráðist í 

breytingar á stofnanauppbyggingu í skattkerfinu en fróðlegt verður að fylgjast með hvað 

verður á næstu árum með hliðsjón af niðurstöðu hins endurupptekna máls. 

 

                                                
173 Skýrsla Umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2013, bls. 134-135. 
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7 Lokaorð og ályktanir 
Í ritgerð þessari hefur verið fjallað um framkvæmd við innflutning vöru og tollafgreiðslu 

hennar. Farið var yfir aðflutningsskýrslugerð en eins og fram hefur komið byggir álagning 

gjalda við innflutning á upplýsingum sem fram koma í skýrslunni. Hlutverk tollmiðlara hefur 

aukist jafnt og þétt á undanförnum árum með breyttu verslunarmynstri en vöruinnflutningur 

hefur stóraukist. Virðist ábyrgð miðlara nokkuð mikil samkvæmt tollalögum en þeim er t.a.m. 

skylt að leggja sjálfstætt mat á hvort fylgiskjöl sem umbjóðendur þeirra leggja fram til 

grundvallar aðflutningsskýrslu fullnægi ákvæðum tollalaga og stjórnvaldsfyrirmæla. Þá lúta 

tollmiðlarar eftirliti tollstjóra og verður gerð refsing skv. 3. mgr. 172. gr. tll. ef þeir af 

ásetningi eða gáleysi aðstoða við ranga eða villandi skýrslugjöf eða veita rangar eða villandi 

upplýsingar við tollskýrslugerð. Í framkvæmd er ábyrgðin hins vegar ekki eins mikil og ætla 

mætti og hefur ekki reynt á refsiábyrgð tollmiðlara fyrir dómi. Aðstöðu tollmiðlara gagnvart 

innflytjanda var líkt við þvingaða stöðu endurskoðenda og viðskiptavina fyrir hrun bankanna 

árið 2008. Ekki verður deilt um að mögulegt er að til hagsmunaárekstra gæti komið vegna 

viðskiptalegra hagsmuna miðlaranna og var því spurt hvort ástæða væri til breytinga á 

ákvæðum sem gilda um tollmiðlara til að koma í veg fyrir slíkt. 

Í 4. kafla var fjallað um rannsókn mála og brot gegn 172. gr. tollalaga sem kveður á um 

refsingu fyrir ranga eða villandi upplýsingagjöf við innflutning. Fjallað var um mikilvæga 

breytingu sem gerð var á ákvæðinu með rýmkun á saknæmisskilyrðunum og dómar reifaðir 

með það að markmiði að skýra framkvæmd við beitingu ákvæðisins. Dómarnir voru nokkuð 

misvísandi en svo virðist sem innflytjandi beri ríka ábyrgð á upplýsingum í aðflutningsskýrslu 

ef vara er flutt inn í atvinnuskyni enda má eðlilega gera ráð fyrir að ákveðin þekking á 

tollamálum sé þá til staðar. Sama á við ef um er að ræða innflutning á búslóð innflytjanda, 

enda gert ráð fyrir að hann viti hvaða hlutir eru í sendingunni. Hins vegar virðist vera slakað á 

ábyrgð innflytjanda í samskonar tilvikum ef fleiri en einn aðili kemur að innflutningnum að 

tollmiðlara undanskildum. Verður það að teljast einkennilegt, sérstaklega ef tekið er mið af 

nefndaráliti efnahags- og viðskiptanefndar sem fjallað var um álag skv. 180. gr. b. tll. Í álitinu 

sagði að þegar margir kæmu að flutningi væri lítið mál að kenna öðrum um, en innflytjandinn 

beri ábyrgð á því að réttar upplýsingar berist til tollyfirvalda. Að lokum var farið stuttlega yfir 

lögreglurannsóknir með tilliti til jafnræðis aðila og fjallað um tvö mál sem tollstjóri kærði til 

lögreglu. Þá var fjallað ítarlega um möguleg viðurlög við brotum gegn 172. gr. tollalaga í 5. 

kafla bæði hvað varðar innflytjanda og tollmiðlara. 
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Að síðustu var í 6. kafla fjallað sérstaklega um aðstæður sem kunna að koma upp eftir að 

ákvæði varðandi greiðslu hlutlægs álags, sbr. 180. gr. b. tll., var bætt í tollalöginn árið 2017. 

Sambærilegt ákvæði hefur löngum verið gildandi í skattarétti og því ljóst að mikil reynsla 

hefur orðið til við beitingu ákvæðisins varðandi skattalagabrot. Var því fjallað um málið frá 

skattalegu sjónarhorni með það markmið að kanna hvernig hið nýja ákvæði tollalaga gæti 

reynst í framkvæmd með tilliti til 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka við MSE sem kveður á um bann 

við tvöfaldri málsmeðferð vegna sama brots. Mikið hefur verið fjallað um regluna undanfarið 

og hefur nokkuð reynt á hana í dómaframkvæmd hér á landi sem og hjá 

Mannréttindadómstólnum. Ljóst er að í þeim tilvikum sem álagi er beitt á gjaldstofna og síðar 

er ákveðið að höfða sakamál vegna sama brots geta þær aðstæður skapast að brotið sé gegn 

reglunni. Hins vegar hafa komið fram í dómum Mannréttindadómstólsins ákveðin viðmið sem 

málsmeðferð yfirvalda verður að uppfylla svo að ekki sé um að ræða brot á reglunni. 

Viðmiðin lúta að því hvort málsmeðferðir hafi varðað ólíka þætti og hvort þeim hafi verið 

ætlað að vera til fyllingar. Þá er litið til þess hvort fyrirsjáanlegt hafi verið fyrir aðila máls að 

mál vegna tiltekinnar háttsemi fari í tvöfalda meðferð. Einnig er litið til þess hvort reynt hafi 

verið að koma í veg fyrir tvöfalda rannsókn og mat á gögnum vegna sömu atriða og að lokum 

hvort litið hafi verið til viðurlaga sem ákveðin voru í fyrra málinu við ákvörðun refsingar í 

hinu síðara. 

Að lokum er rétt að varpa fram þeirri hugleiðingu hvort ekki sé þörf á því að breyta 

viðhorfi almennings þegar kemur að réttmætri álagningu gjalda, sbr. áður tilvitnaða grein 

Guðmundar Ingva um smygl, og ummæli í þingsályktun á Alþingi um að almenningi þætti 

þjófnaður og eignaspjöll alvarlegri en brot gegn skatta- og tollalögum. Það er jú hagur 

ríkissjóðs og þar af leiðandi hagur almennings í landinu að rétt sé staðið að álagningunni. 
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Hrd. 19. mars 2009 (478/2008) 

Hrd. 22. september 2010 (371/2010) 

Hrd. 7. febrúar 2013 (74/2012) 

Hrd. 23. janúar 2014 (323/2013) 

Hrd. 15. maí 2014 (465/2013) 

Hrd. 22. maí 2014 (416/2013) 

Hrd. 5. júní 2014 (538/2013) 

Hrd. 11. maí 2017, (309/2016) 

Hrd. 21. september 2017 (283/2016) 

 

Dómar héraðsdóma: 

Hérd. Austl. 18. apríl 2007 (S-39/2007) 

Hérd. Rvk. 4. október 2013 (S-557/2013) 

Hérd. Rvk. 8. desember 2014 (E-3974/2013) 

Hérd. Norðeyst. 17. febrúar 2017 (S-216/2016) 

Hérd. Rvk. 23. febrúar 2018 (S-623/2014) 
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Dómar Mannréttindadómstóls Evrópu: 

MDE, Engel o.fl. gegn Hollandi, 23. nóvember 1976 (5370/72) 

MDE, Gradinger gegn Austurríki, 23. október 1995 (15963/90) 

MDE, Zolotukhin gegn Rússlandi, 10. febrúar 2009 (14939/03) 

MDE, Nykänen gegn Finnlandi, 20. maí 2014 (11828/11) 

MDE, A og B gegn Noregi, 15. nóvember 2016 (24130/11 og 29758/11) 

MDE, Jóhannesson o.fl. gegn Íslandi, 18. maí 2017 (22007/11) 

 

Norskur hæstaréttardómur: 

Rt. 2010, bls. 1121 

 

Úrskurður: 

Úrskurður endurupptökunefndar 12. apríl 2018 (19/2017) 

 


