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Úr auglýsingu
nr. 25/1970, um aðild Íslands að tollasamningi varðandi innflutning um stundarsakir á atvinnutækjum.

 
Fylgiskjal.

Tollasamningur
varðandi innflutning um stundarsakir á atvinnutækjum.

 
1. KAFLI.

Skýrgreiningar.
1. gr.

Í samningi þessum:
  a)  þýðir hugtakið ,,innflutningstollar‘‘ tollar og hverskonar önnur gjöld og skattar, sem greiða ber við eða í sambandi við innflutning,

þ.á.m. innlend gjöld og kvaðir, sem greiða ber af innfluttum vörum, en taka ekki til gjalda og álaga, sem að upphæð eru
takmörkuð við kostnað af veittri þjónustu og fela ekki í sér óbeina vernd innlendra vara eða álög á innflutning í fjáröflunarskyni;

  b)  þýðir hugtakið ,,innflutningur um stundarsakir‘‘ innflutningur um stundarsakir, sem ekki er háður innflutningstolli,
innflutningsbanni eða hömlum, enda sé um endurútflutning að ræða;

  c)  þýðir hugtakið ,,Ráðið‘‘ stofnun sú, sem kveðið er á um í samningi um Tollasamvinnuráð, sem gerður var í Brüssel hinn 15.
desember 1950;

  d)  þýðir hugtakið ,,einstaklingur‘‘ bæði einstaklinga og persónur að lögum, nema annað leiði af samhengi.
 

II .KAFLI.
Innflutningur um stundarsakir.

2. gr.
Sérhver samningsaðili, sem bundinn er af ákvæðum einhvers fylgiskjals við samning þennan, skal leyfa innflutning um

stundarsakir á útbúnaði, sem tiltekin er í því fylgiskjali, með þeim skilyrðum, sem tiltekin eru í 1.-22. gr. og því fylgiskjali. Hugtakið
,,útbúnaður‘‘ skal talið ná til allra aukatækja og hluta.
 

3. gr.
Þegar samningsaðili krefst tryggingar fyrir því að skilyrði séu uppfyllt vegna hlunninda í sambandi við innflutning um

stundarsakir, skal upphæð slíkrar tryggingar ekki vera meira en 10% hærri en innflutningstollur slíkrar vöru.
 

4. gr.
Útbúnaður, sem fluttur er inn um stundarsakir, skal endurútfluttur innan 6 mánaða frá innflutningi hans. Af gildum ástæðum geta

tollyfirvöld innan þeirra takmarka, sem lög og reglugerðir þess lands, sem flutt er inn til um stundarsakir, setja, annaðhvort leyft
lengra tímabil eða framlengt hið upphaflega tímabil.
 

5. gr.
Útbúnað, sem fluttur hefur verið inn um stundarsakir, má endurútflytja í einni sendingu eða fleirum til hvaða lands sem er um

hverja þá tollstöð, sem getur annast slíka afgreiðslu og skal sá endurútflutningur ekki takmarkaður við tollstöð þá, sem sá um
innflutning vörunnar.
 

6. gr.
  1.  Þrátt fyrir skilyrðið um endurútflutning, sem samningur þessi gerir ráð fyrir, skal ekki farið fram á endurútflutning útbúnaðar eða

hluta hans ef hann hefur orðið fyrir verulegu tjóni við sannanlegt slys, enda skal varan þá:
a)  háð innflutningstolli þeim, er við á eða
b)  afhent útgjaldalaust til ríkissjóðs þess lands, sem hún var flutt til um stundarsakir eða
c)  eyðilögð undir opinberu eftirliti, án útgjalda fyrir ríkissjóð þess lands, sem varan var flutt til um stundarsakir, samkvæmt því

sem tollyfirvöld kunna að ákveða.
  2.  Þegar ekki er hægt að endurútflytja útbúnað að einhverju leyti eða öllu, vegna upptöku opinberra aðila, en ekki einkaaðila, fellur

endursendingarskyldan niður á meðan upptaka varir.
 

7. gr.
Varahlutir, sem fluttir eru inn til að gera við útbúnað, sem fluttur hefur verið inn um stundarsakir, skulu einnig njóta þeirra

hlunninda sem samningur þessi tekur til.
 

3. KAFLI.
Ýmis ákvæði.

8. gr.
Við framkvæmd samnings þessa skal talið, að það fylgiskjal eða þau fylgiskjöl, sem á hverjum tíma eru skuldbindandi fyrir
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samningsaðila, séu óaðskiljanlegur hluti samningsins og að því er þann samningsaðila varðar skal sérhver tilvitnun í samninginn talin
fela í sér tilvitnun til slíks fylgiskjals eða fylgiskjala.
 

9. gr.
Ákvæði þessa samnings gefa til kynna þá lágmarks fyrirgreiðslu, sem veita skal, en hindra ekki að frekari fyrirgreiðsla sé veitt af

einstökum samningsaðilum eða verði veitt í framtíðinni með einhliða ákvörðunum eða vegna tvíhliða og marghliða samninga.
 

10. gr.
Skoða má lönd þeirra samningsaðila, sem mynda saman tolla- eða efnahagsbandalag, sem eitt landsvæði samkvæmt þessum

samningi.
 

11. gr.
Ákvæði samnings þessa skulu eigi koma í veg fyrir að beitt sé bönnum eða takmörkunum samkvæmt landslögum eða

reglugerðum vegna almenns siðgæðis eða reglu, almenns öryggis, heilbrigðiseftirlits eða hreinlætis eða vegna sjúkdóma dýra eða jurta
eða vegna verndunar einkaleyfa, vörumerkja og höfundaréttar.
 

12. gr.
Sérhvert brot á ákvæðum samnings þessa, skipti á vörum, rangar upplýsingar eða verknaður, sem leiðir til þess að einstaklingur

eða vörur njóti á óréttmætan hátt hlunninda þeirra, sem samningur þessi tekur til, getur leitt til refsiábyrgðar í því landi, þar sem
verknaðurinn var framinn, samkvæmt lögum og reglugerðum þess lands og greiðslu hvers konar innflutningstolla sem við eiga.
 

Fylgiskjal A
Útbúnaður fyrir blaðamenn, útvarp og sjónvarp.

 
I. Skýrgreining og skilyrði.

 
1. Skýrgreining.

Í fylgiskjali þessu þýðir hugtakið ,,útbúnaður fyrir blaðamenn, útvarp og sjónvarp‘‘ þann útbúnað, sem nauðsynlegur er fyrir
fulltrúa blaða eða útvarps og sjónvarps, sem koma til lands í því skyni að flytja eða skrá efni fyrir tiltekin verkefni.
 

2. Skilyrði fyrir veitingu tollfrelsis um stundarsakir.
Útbúnaðurinn:

  a)  skal vera í eign einstaklings, sem heimilisfastur er erlendis eða fyrirtækis, sem stofnsett er erlendis;
  b)  skal fluttur inn af einstaklingi, sem heimilisfastur er erlendis eða fyrirtæki, sem stofnsett er erlendis;
  c)  skal vera þannig að hægt sé að þekkja hann aftur við endurútflutning; þegar um er að ræða ónotuð upptökutæki hljóðs eða

mynda skal þó stuðst við þær aðferðir til sannprófunar, sem hagkvæmastar eru eftir atvikum.
  d)  skal notaður eingöngu af hinum erlenda aðila eða undir eftirliti hans;
  e)  skal eigi ráðstafað með leigusamningi eða svipuðu fyrirkomulagi við einstakling eða fyrirtæki, sem heimilisfastur eða stofnsett er

í því landi, sem flutt er inn til um stundarsakir, er aðili að; þetta gildir þó eigi, ef um er að ræða sameiginlega dagskrá fyrir
útvarp eða sjónvarp.

 
II. Listi til leiðbeiningar.

A.   Útbúnaður fyrir blaðamenn, svo sem:
Ritvélar;
Ljósmynda- eða kvikmyndavélar;
Tæki til flutnings, upptöku eða dreifingar hljóðs eða mynda;
Bönd og plötur til hljóðritunar og myndatöku.
 

B.    Hljóðvarps útbúnaður, svo sem:
Flutnings- og fjarskiptatæki;
Tæki til hljóðritunar og dreifingar;
Mælitæki og prófunartæki;
Aukatæki ýmiskonar (klukkur, stansúr, áttavitar, rafalar, straumbreytar, rafgeymar og rafhlöður, tæki til upphitunar og
loftræstingar, o.s.frv.);
Bönd og plötur til hljóðritunar.
 

C.   Sjónvarpsútbúnaður, svo sem:
Sjónvarps- mynda- og kvikmyndavélar;
Tæki til prófunar og mælinga;
Tæki til flutnings og endurflutnings;
Fjarskiptatæki;
Tæki til upptöku og dreifingar hljóðs og mynda;
Ljósabúnaður;
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Aukatæki ýmiskonar (klukkur, stansúr, áttavitar, rafalar, straumbreytar, rafgeymar og rafhlöður, tæki til upphitunar og
loftræstingar, o.s.frv.);
Bönd og plötur til hljóðritunar;
Sýnishorn úr kvikmyndum.
 
Hljóðfæri, búningar, leiktjöld og annar sviðsútbúnaður.

D.   Ökutæki, sem ætluð eru til eða löguð fyrir ofangreind atriði.
 

Fylgiskjal B
Kvikmynda útbúnaður.

 
I. Skýrgreining og skilyrði.

 
1. Skýrgreining.

Í þessu fylgiskjali þýðir hugtakið ,,kvikmynda útbúnaður‘‘ sá útbúnaður, sem nauðsynlegur er fyrir þann, sem kemur til lands til
þess að taka tiltekna kvikmynd eða kvikmyndir.

2. Skilyrði fyrir veitingu tollfrelsis um stundarsakir.
Útbúnaðurinn:

  a)  skal vera í eign einstaklings, sem heimilisfastur er erlendis eða fyrirtækis, sem stofnsett er erlendis;
  b)  skal fluttur inn af einstaklingi, sem heimilisfastur er erlendis eða fyrirtæki, sem stofnsett er erlendis;
  c)  skal vera þannig, að hægt sé að þekkja hann aftur við endurútflutning; þegar um er að ræða ónotuð upptökutæki hljóðs eða

mynda skal þó stuðst við þær aðferðir til sannprófunar, sem hagkvæmastar eru eftir atvikum;
  d)  skal notaður eingöngu af hinum erlenda aðila eða undir eftirliti hans; þó skal það skilyrði ekki gilda, ef um er að ræða útbúnað,

sem fluttur er inn til kvikmyndatöku samkvæmt samningi um sameiginlega framleiðslu, sem einstaklingur eða fyrirtæki,
heimilisfastur eða stofnsett í landi, sem tollfrjálst er flutt inn til um stundarsakir, er aðili og rétt stjórnvöld þess lands hafa
samþykkt í samræmi við milliríkjasamning varðandi samvinnu í kvikmyndagerð;

  e)  skal eigi ráðstafað með leigusamningi eða svipuðu fyrirkomulagi, sem einstaklingur eða fyrirtæki heimilisfastur eða stofnsett í því
landi, sem flutt er inn til um stundarsakir, er aðili.

 
II. Listi til leiðbeiningar.

A.  Útbúnaður, svo sem:
Myndavélar allskonar;
Mælitæki og prófunartæki;
Myndavélagrindur;
Ljósaútbúnaður;
Tæki til hljóðritunar og dreifingar:
Bönd og plötur til hljóðritunar og myndatöku;
Sýnishorn úr kvikmyndum;
Aukatæki ýmiskonar (klukkur, stansúr, áttavitar, rafalar, straumbreytar, rafgeymar, rafhlöður, tæki til upphitunar og loftræstingar,
o.s.frv.);
Hljóðfæri, búningar, leiktjöld og annar sviðsútbúnaður.

 
B.  Ökutæki, sem ætluð eru til eða löguð fyrir ofangreind atriði.
 

Fylgiskjal C
Önnur atvinnutæki

 
I. Skýrgreining og skilyrði.

 
1. Skýrgreining.

Í fylgiskjali þessu þýðir hugtakið ,,önnur atvinnutæki‘‘ útbúnaður, sem ekki er getið um í öðrum fylgiskjölum samnings þessa og
nauðsynlegur er til þess að rækja atvinnu eða sérgrein þess, sem kemur til lands í því skyni að vinna ákveðið verk. Það tekur ekki til
útbúnaðar, sem nota á til flutninga innanlands eða iðnaðarframleiðslu eða pökkunar vara (nema þegar um er að ræða handverkfæri)
eða til hagnýtingar auðlinda, til byggingar, viðgerða eða viðhalds bygginga, jarðvegsflutnings eða þess háttar.
 

2. Skilyrði fyrir veitingu tollfrelsis um stundarsakir.
Útbúnaðurinn:

  a)  skal vera í eigu einstaklings, sem heimilisfastur er erlendis eða fyrirtækis, sem stofnsett er erlendis;
  b)  skal fluttur inn af einstaklingi, sem heimilisfastur er erlendis eða fyrirtæki, sem stofnsett er erlendis;
  c)  skal vera þannig að hægt sé að þekkja hann aftur við endurútflutning;
  d)  skal notaður eingöngu af hinum erlenda aðila eða undir eftirliti hans.
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II. Listi til leiðbeiningar.

  A.  Útbúnaður til notkunar við uppsetningu, prófun, afnot, skoðun, eftirlit eða viðgerðir á vélum, verksmiðjum, flutningatækjum
o.s.frv., svo sem:
Verkfæri;
Útbúnaður og tæki til mælinga, eftirlits eða prófunar (lofthiti, þrýstingur, fjarlægðir, hæð, flötur, hraði o.s.frv.) þ.á.m.
rafmagnstæki (voltmælar, amperemælar, mælistrengir, samanburðarmælar, straumbreytar, skráningartæki o.s.frv.) og fyrirmyndir;
Tæki og útbúnaður til að taka ljósmyndir af vélum og verksmiðjum meðan á uppsetningu og byggingu stendur og eftir það;
Tæki til tæknilegs eftirlits með skipum.

  B.  Útbúnaður, sem nauðsynlegur er fyrir verslunarmenn, reksturssérfræðinga, framleiðnifræðinga, endurskoðendur og svipaða
starfsemi svo sem:
Ritvélar;
Tæki til flutnings, upptöku og dreifingar hljóðs;
Reiknivélar og svipaðar vélar.

  C.  Útbúnaður, sem nauðsynlegur er fyrir sérfræðinga, vegna staðlýsinga eða jarðeðlisfræðilegra rannsókna, svo sem:
Mælitæki og verkfæri;
Bortæki;
Tæki til flutnings og fjarskipta.

D.  Tæki og útbúnaður, sem nauðsynleg eru fyrir lækna, skurðlækna, dýralækna, ljósmæður, og svipaða starfsemi.
  E.  Útbúnaður, sem nauðsynlegur er fyrir fornminjafræðinga, fornleifafræðinga, landfræðinga, dýrafræðinga og aðra vísindamenn.
  F.  Útbúnaður, sem nauðsynlegur er fyrir skemmtikrafta, leikfélög og hljómsveitir, þ.á.m. allir munir, sem notaðir eru fyrir opinberar

sýningar eða einkasýningar (hljóðfæri, búningar, sviðsútbúnaður, dýr o.s.frv.).
G.  Útbúnaður, sem nauðsynlegur er fyrir fyrirlesara til útskýringa á fyrirlestrum.
  H.  Ökutæki, sem ætluð eru til eða löguð fyrir ofangreind atriði, svo sem hreyfanleg eftirlitstæki, verkstæði og rannsóknarstofur.
 
 

 

Uppfært 23.03.2000
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