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Stefna Tollstjóra í tollamálum stuðlar að því að
embættið geti framfylgt því hlutverki sínu að
vernda

samfélagið

og

tryggja

ríkinu

tekjur.

Þekking, rannsóknir á sviði tollamála og þátttaka í

Stefna í
tollamálum

samstarﬁ við erlend tollyﬁrvöld ásamt mannauði,
tækni, faglegum starfsháttum og stjórnun eru
lykilþættir í skilvirkri og árangursríkri tollfram
kvæmd.
Gildi Tollstjóra eru traust, samvinna og framsækni.
Þau eru höfð að leiðarljósi við framkvæmd stefnu
embættisins í tollamálum.

Tollstjóri
Tr yggvagötu 19 - 101 Reykjavík
Sími: 560 0300 - Fax: 562 5826
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Vernda samfélagið með markvissri og árangursríkri
tollgæslu
Tollstjóri hefur margþætt hlutverk á landamærum. Eitt af
því mikilvægasta er að vernda samfélagið gegn ólöglegum
inn- og útﬂutningi vöru. Áhersla er lögð á varnir gegn
ólögmætum inn- og útﬂutningi vöru sem getur haft í för
með sér hættu fyrir öryggi, umhverﬁ og heilsu almennings. Tollstjóri tekur þátt í vörnum gegn skipulagðri
glæpastarfsemi til að sporna gegn áhrifum hennar á
öryggi

þegnanna,

samkeppnishæfni

fyrirtækja

og

samfélagið í heild. Markviss og árangursrík tollgæsla
byggir á öﬂugri áhættustjórnun og því skal hún höfð í
fyrirrúmi í öllum þáttum starfseminnar.
Stuðla að auknum gæðum í skýrslugerð og réttri álagningu og innheimtu gjalda
Tollstjóri tryggir tekjur ríkissjóðs með álagningu og
innheimtu aðﬂutningsgjalda. Þannig stuðlar Tollstjóri að
heilbrigðu samkeppnisumhverﬁ og styrkir innviði samfélagsins. Réttar tollskýrslur leggja grunn að réttri álagningu
og innheimtu gjalda, auk þess sem þær eru lagðar til
grundvallar við hagskýrslugerð í landinu. Því er mikilvægt
að vinna gegn villutíðni í tollskýrslum, undanskotum frá
tollum og gjöldum og skipulögðum og umfangsmiklum
brotum gegn tollalögum (efnahagsbrotum), meðal annars
með markvissri skjalaskoðun, vöruskoðun og tollendur
skoðun.
Greiða fyrir lögmætum viðskiptum og tryggja öryggi
aðfangakeðjunnar
Tollstjóri stuðlar að lögmætum viðskiptum og tryggir öryggi
aðfangakeðjunnar með skilvirkni og marksækni í tollafgreiðslu og einföldun viðskipta og jafnframt með aðgerðum sem hvetja til reglufylgni, hraðari tollafgreiðslu
rekstraraðila sem njóta trausts og með því að aðlaga
framkvæmd því sem viðurkennt er á alþjóðavettvangi sem

besta framkvæmd í tollamálum. Áhersla er lögð á að ﬁnna

óskir um forgangsröðun og hafa þessa þætti til

jafnvægi milli hraða vöruﬂæðis og nauðsynlegs eftirlits.

hliðsjónar eftir því sem kostur er, í því skyni að greiða

Vörusendingar eiga ekki að tefjast í tollmeðferð að nauð-

fyrir lögmætum viðskiptum.

synjalausu.
Veita faglega og skilvirka þjónustu
Eiga árangursríkt samstarf við atvinnulíﬁð og þá aðila sem

Tollstjóra er það mikilvægt að upplifun viðskiptavina og

Tollstjóri þjónustar eða starfar með á landamærum

samstarfsaðila af starfsemi embættisins sé góð. Því er

Tollstjóri þjónustar og starfar með ýmsum stofnunum við

lögð áhersla á góða og skilvirka þjónustu við einstakl-

eftirlit með vöru á landamærum. Þetta starf lýtur fyrst og

inga, atvinnulíﬁð, ráðuneyti og samstarfsstofnanir. Í því

fremst að verndun samfélagsins. Til að landamærasamstarf

felst meðal annars rétt og skilvirk upplýsingagjöf,

gangi sem best þurfa ferlar að vera skýrir og þjónustustigið

skammur biðtími á þjónustustöðvum og að erindum sé

vel skilgreint. Að sama skapi er mikilvægt að hafa fulltrúa

svarað eins ﬂjótt og því verður við komið.

atvinnulífsins með í ráðum þegar verið er að hanna tollferla
og framkvæmd. Þannig er hægt að ræða hagsmuni þeirra og

