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Formáli tollstjóra
„Nýjar lausnir fyrir nýja tíma“
Opinberar stofnanir gegna mikilvægu hlutverki fyrir samfélagið samfara
því að kröfur sem til þeirra eru gerðar fara vaxandi. Atvinnulífið og
einstaklingar vilja og eiga að njóta góðrar og skilvirkrar þjónustu. Á
sama tíma eru kröfur um niðurskurð og hagkvæmni í opinberum
rekstri, að nýting fjármuna sé góð og að útgjöld séu innan fjárheimilda.
Með niðurskurði þeirra fjármuna sem stofnunum eru lagðir til er uppi
áskorun um að veita sömu eða betri þjónustu en áður. Við þessar
aðstæður veltur árangur meðal annars á ástundun góðra
stjórnunarhátta, að leitað sé leiða til umbóta og nýsköpunar í starfsemi
og samvinnu starfsmanna og annarra hagsmunaaðila.
Vegna breytinga í starfsumhverfinu og þarfar á endurskoðun langtímastefnu og árangursmælikvarða Tollstjóra var hafist handa í byrjun ársins
2012 að undirbúa vinnu við mótun stefnu til ársins 2020. Embætti Tollstjóra heyrir undir fjármála- og
efnahagsráðuneytið. Við mótun stefnu og kortlagningu áhersluverkefna fram til ársins 2020 hefur
embættið notið leiðsagnar og samráðs frá ráðuneytinu. Ljóst er að ef árangur á að nást í þeim
mikilvægu verkefnum sem Tollstjóri annast verður stefna embættisins að hafa samhljóm með stefnu
fjármála- og efnahagsráðuneytisins. Með undirritun á nýjum samningi um árangursstjórnun á milli
fjármála- og efnahagsráðuneytisins og embættis Tollstjóra er lagður grunnur að áætlanagerð og
árangursmati á starfsemi embættisins til næstu ára. Í samningnum eru líka dregin fram þau verkefni
sem ráðuneytið og embættið telja að leggja beri sérstaka áherslu á á komandi árum. Miklar vonir eru
bundnar við það af hálfu embættisins að þessi nýi samningur muni meðal annars leiða til þess að
árangur af starfi embættisins verði til hagsbóta fyrir viðskiptavini þess og samfélagið í heild samhliða
auknu trausti almennings til embættisins. Stefnumótunarferlinu og þar með verkefninu „Tollstjóri
2020“ lýkur nú formlega með undirskrift á samningnum og útgáfu þessarar stefnu.
Á sóknaráætlun Tollstjóra til ársins 2020 eru verkefni sem stuðla að því að framtíðarsýn embættisins,
stefnu og markmiðum þess verði náð. Með vaxandi færni á sviði verkefnastjórnunar er Tollstjóri að
ráðast í fleiri umbótaverkefni en áður þrátt fyrir niðurskurð - lagt er upp með að ná meiri árangri en
áður með því fjármagni sem veitt er til embættisins. Þannig vilja starfsmenn Tollstjóra sýna metnað,
ábyrga stjórnsýslu og samfélagslega ábyrgð í verki.
Til að veita innsýn í verkefni sem eru á sóknaráætlun má nefna fimm umfangsmikil verkefni sem nú
eru í undirbúningi og framkvæmd hjá embættinu því þau tengjast öll hlutverki embættisins að vernda
samfélagið og tryggja ríkinu tekjur.
Fyrst má nefna innleiðingu áhættustjórnunar. Tollstjóri ætlar að hanna skipulagsramma, aðlagaðan að
embættinu og skrá áhættuþætti allra sviða skipulega, áhættumeta þá og meðhöndla. Tilgangurinn er
meðal annars sá að tryggja starfsöryggi og öryggi gagna, stemma stigu við ólöglegum inn- og
útflutningi, tryggja skilvirka og árangursríka innheimtu skatta og gjalda, veita góða þjónustu og eiga
gott samstarf við hagsmunaaðila.
Þá ætlar Tollstjóri að innleiða virkt gæðastjórnkerfi hjá embættinu samkvæmt ISO 9001 staðlinum
meðal annars í þeim tilgangi að samræma verklag, auðvelda rýni og úrbætur, auka skilvirkni og
hagkvæmni og veita góða þjónustu.
Þriðja verkefnið er viðurkenning rekstraraðila. Tollstjóri ætlar með viðurkenningu rekstraraðila meðal
annars að tryggja samkeppnishæfni íslensks útflutnings og stuðla að bættum markaðsaðgangi
útflutningsgreina. Ávinningurinn er meðal annars öruggari vörukeðja, aukin skilvirkni við eftirlit og
framkvæmd og betri nýting á mannauði og fjárveitingum.
Ennfremur hyggst Tollstjóri bæta virkni og notendaviðmót með því að færa andlit eldri
upplýsingakerfa til nútímans og um leið að taka upp samevrópskt form inn- og útflutningsskýrslna.
Þetta er gert í högun sem auðveldar samtengingar við önnur kerfi. Ávinningur þess er meðal annars
möguleg endurnýting kerfishluta með tilheyrandi sparnaði og betra vinnuumhverfi fyrir starfsmenn.
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Síðast í þessari upptalningu er verkefnastofn sem hefur að markmiði að styðja við upptöku rafrænnar
þjónustu hjá hinu opinbera með því að innleiða eina rafræna þjónustugátt fyrir helstu þjónustuþætti
Tollstjóra og samstarfsaðila. Ávinningur þess er meðal annars bætt rafræn þjónusta, aukin skilvirkni
stjórnsýslu og einföldun viðskipta.
Til þess að sóknaráætlun gangi eftir og verkefni á borð við þessi skili þeim ávinningi sem til er ætlast í
þágu atvinnulífs og samfélags reiðir Tollstjóri sig ekki aðeins á stuðning æðri stjórnvalda og samstillt
átak starfsmanna og stjórnenda við úrlausn þeirra. Árangursríkt samstarf við birgja,
samstarfsstofnanir, atvinnulífið og aðra hagsmunaaðila er einnig nauðsynlegt.
Nýrri stefnu fylgja nýjar áherslur og því eru spennandi tímar framundan hjá Tollstjóra. Stefnan verður
vegvísir í starfseminni til næstu ára og styður við framþróun embættisins. Hún er akkeri við
ákvarðanatöku og forgangsröðun verkefna. Markmið stefnunnar er að auka árangur í starfseminni,
bæta stjórnun og nýtingu auðlinda ásamt því að auðvelda starfsmönnum dagleg störf. Vonir standa
því til að innleiðing hennar verði til hagsbóta fyrir atvinnulífið, samfélagið og starfsemi Tollstjóra.

Reykjavík, 5. maí 2015

Snorri Olsen
tollstjóri

2

Tollstjóri
Embætti tollstjóra heyrir undir fjármála- og efnahagsráðuneytið og er tollstjóri fjárhagslega ábyrgur
gagnvart ráðherra fyrir rekstri embættisins.
Embætti tollstjóra gegnir mikilvægu hlutverki í samfélaginu. Auk þess að veita atvinnulífi, samfélaginu
í heild og almenningi viðamikla þjónustu á sviði innheimtu- og tollamála er Tollstjóri handhafi
löggæsluvalds og fer með veigamikið hlutverk við verndun landamæra.
Við embætti tollstjóra starfa um 220 starfsmenn sem vinna ýmist við innheimtu skatta og gjalda,
tollframkvæmd og tolleftirlit eða stoðþjónustu. Hópurinn hefur fjölbreytta menntun og er á breiðu
aldursbili.
Starfsstöðvar embættisins eru tíu talsins um allt land. Flestir starfsmenn eru staðsettir í Tollhúsinu við
Tryggvagötu 19. Aðrar starfsstöðvar embættisins eru að Klettagörðum 23 og Stórhöfða 32 í Reykjavík,
á Akureyri, Eskifirði, Ísafirði, Keflavíkurflugvelli, Selfossi, Seyðisfirði og í Vestmannaeyjum.

Lögbundið hlutverk embættisins
Helstu ákvæði um lögbundið hlutverk tollstjóra eru að finna í tollalögum nr. 88/2005, með síðari
breytingum og í lögum um tekjuskatt nr. 90/2003, með síðari breytingum.
Um hlutverk tollstjóra á sviði tollamála er einkum fjallað í 40. gr. tollalaga. Í þeirri grein kemur fram
að hlutverk tollstjóra er:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Að annast tollframkvæmd á landsvísu.
Álagning og innheimta tolla og annarra skatta og gjalda sem greiða ber við tollafgreiðslu vöru
samkvæmt lögum þessum eða öðrum lögum.
Eftirlit með innflutningi, umflutningi og útflutningi á vörum til og frá landinu og ferðum og
flutningi fara og fólks til og frá landinu.
Aðstoð við ráðherra varðandi tollamálefni.
Að vinna að framþróun, hagræðingu og einföldun tollframkvæmdar, skilvirkri og árangursríkri
tollstarfsemi og sem bestri þjónustu tollgæslunnar. Hann skal stuðla að því að
tollframkvæmdin verði sem hagfelldust fyrir atvinnulífið, almenning og samfélagið og hafa
samstarf við atvinnulífið um málefni sem varða hagsmuni þess og greiða fyrir löglegum
viðskiptum og styrkja samkeppnisstöðu fyrirtækja, eftir því sem við getur átt og að teknu
tilliti til fjárhagslegra og lagalegra forsendna og öryggissjónarmiða.
Samstarf við önnur stjórnvöld og stofnanir sem hafa með höndum verkefni sem tengjast
starfssviði hans, sbr. 45. gr.
Rekstur tölvukerfis og þróun rafrænna samskipta vegna tollafgreiðslu.
Greiningarstarf vegna áhættustjórnunar við tolleftirlit.
Starfræksla Tollskóla ríkisins sem sér um menntun tollstarfsmanna og annarra eftir því sem
nánar er kveðið á um í lögum eða reglugerðum.
Öflun upplýsinga til hagskýrslugerðar um milliríkjaviðskipti.
Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi tollyfirvalda.
Gerð verklagsreglna varðandi tollframkvæmd.
Gerð leiðbeininga um tollamálefni fyrir almenning og fyrirtæki.
Ákvörðun um form og efni tollskjala og eyðublaða til nota við tollframkvæmd.
Önnur verkefni sem honum eru falin með lögum og stjórnvaldsfyrirmælum.
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Um hlutverk tollstjóra á sviði innheimtumála er einkum fjallað í 111. gr. laga um tekjuskatt.
Þar kemur m.a. fram að tollstjóri annist innheimtu skatta í umdæmi sýslumanns á
höfuðborgarsvæðinu. Auk þess annast tollstjóri eftirtalin verkefni sem lúta að framkvæmd við
innheimtu skatta og gjalda:
1.
2.

3.

Stefnumótun á sviði innheimtumála á landsvísu með hagræðingu, samræmingu, framþróun
og öryggi varðandi innheimtu opinberra gjalda að leiðarljósi.
Samræmingar- og eftirlitshlutverk gagnvart öðrum innheimtumönnum ríkissjóðs, m.a. með
setningu verklagsreglna. Tollstjóra er heimilt að beina bindandi fyrirmælum til annarra
innheimtumanna um innheimtuaðgerðir í einstökum málum ef settar reglur eru ekki virtar.
Umsjón og þróun tölvukerfa og rafrænnar stjórnsýslu á sviði innheimtu skatta og gjalda.

Hlutverk kjarna- og stoðsviða
Í stjórnskipulagi embættisins er starfseminni skipt upp í tvö kjarnasvið, það er innheimtusvið og
tollasvið, og þrjú stoðsvið, mannauðssvið, rekstrar- og upplýsingatæknisvið og þróunarsvið. Þar fyrir
utan er um að ræða starfsemi innri endurskoðunar og skrifstofu tollstjóra. Skipurit Tollstjóra má
nálgast á vef embættisins (sækja). Skilgreint hlutverk starfseininganna er svohljóðandi:
Innheimtusvið: Innheimtusvið annast innheimtu opinberra gjalda og veitir upplýsingar þar að lútandi.
Þar fer einnig fram vanskilainnheimta og erlend innheimta samkvæmt gagnkvæmum
innheimtusamningum. Þá annast sviðið greiðslu á reikningum embættisins. Innheimtusvið gefur út
verklagsreglur, veitir leiðbeiningar og sinnir eftirliti með innheimtumönnum ríkissjóðs. Innheimtusvið
aðstoðar einnig fjársýslu ríkisins við hönnun og viðhald á tekjubókhaldskerfi ríkisins.
Tollasvið: Hlutverk tollasviðs er að tryggja að farið sé að lögum og stjórnvaldsfyrirmælum við inn- og
útflutning vara. Til þess að sinna þessu hlutverki sínu hefur tollasvið m.a. eftirlit með innflutningi og
útflutningi á vörum sem og eftirlit með ferðum og flutningi fara og fólks til og frá landinu og eftirlit
með flutningi og geymslu á ótollafgreiddum varningi innanlands. Þá annast tollasvið endurskoðun og
hefur lögum samkvæmt það hlutverk að tryggja að tollframkvæmdin verði rétt, samræmd og
árangursrík.
Mannauðssvið: Hlutverk mannauðssviðs er að fara með, samræma og styðja aðra stjórnendur við
meðferð starfsmannamála embættisins ásamt því að leggja mat á árangur í starfsmannastjórnun.
Rekstrar- og upplýsingatæknisvið: Hlutverk rekstrar- og upplýsingatæknisviðs er umsjón með
rekstrarmálum og upplýsingatæknimálum.
Þróunarsvið: Þróunarsvið hefur það hlutverk að styrkja innra starf hjá Tollstjóra og þá þjónustu sem
embættið veitir. Sviðið hefur umsjón með gæða- og öryggismálum, upplýsinga- og skjalamálum og
verkefnastofu. Þá er unnið að ýmsum sérverkefnum sem snerta ásýnd og ímynd embættisins.
Innri endurskoðun: Innri endurskoðun veitir óháða og hlutlæga staðfestingu og ráðgjöf sem er ætlað
að bæta rekstur Tollstjóra. Innri endurskoðun leggur mat á og bætir virkni áhættustýringar,
eftirlitsaðferða og stjórnunarhátta með kerfisbundnum og öguðum vinnubrögðum og styður þannig
embættið í því að ná markmiðum sínum.
Skrifstofa tollstjóra: Hlutverk skrifstofu tollstjóra er að styrkja yfirstjórn embættisins og stuðla að
umbótum, nýsköpun og faglegri framþróun í starfsemi stofnunarinnar.
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Stefnumótun til ársins 2020

Meginstefna
Meginstefna Tollstjóra er mörkuð til ársins 2020. Hún ber yfirskriftina „Tollstjóri 2020; Sókn fyrir
atvinnulíf og samfélag“. Byggt er á þeirri forsendu að lögbundið hlutverk embættisins verði óbreytt.
Framtíðarsýn Tollstjóra er því mótuð með hliðsjón af því hver starfsemi stofnunarinnar er og horft
fram á veginn til æskilegrar stöðu í framtíðinni.
Í meginstefnu embættisins er kveðið á um hlutverk, stefnu og framtíðarsýn Tollstjóra. Ennfremur gildi
Tollstjóra en þeim er ætlað að vera leiðarljós í þróun embættisins á komandi árum. Meginstefnan er
gefin út hvoru tveggja á íslensku og ensku. Sjá viðauka: Tollstjóri 2020; Sókn fyrir atvinnulíf og
samfélag.

Skilgreint hlutverk
Skilgreint hlutverk Tollstjóra er svohljóðandi: Við verndum samfélagið og tryggjum ríkinu tekjur og er
þeim orðum ætlað að draga fram þá ríku samfélagslegu ábyrgð sem á embættinu hvílir, mikilvægi
starfseminnar og allra starfa sem starfsmenn gegna. Tollstjóri væntir þess að hlutverk embættisins
stuðli að árangursríkri samvinnu og góðri tilfinningu fyrir starfsemi Tollstjóra meðal starfsmanna og
almennings. Það er sameiginleg ábyrgð stjórnenda og starfsmanna að halda á lofti því mikilvæga
hlutverki sem embættið gegnir í íslensku samfélagi.
Kjarnastarfsemi Tollstjóra er á sviði innheimtu- og tollamála. Embættið hefur með höndum
tollframkvæmd í landinu ásamt innheimtu opinberra gjalda fyrir ríki og sveitarfélög í
stjórnsýsluumdæmi höfuðborgarsvæðisins. Auk þess sinnir Tollstjóri víðtæku þjónustuhlutverki
gagnvart samfélaginu. Með markvissum og nútímalegum aðferðum stuðlar embættið að aukinni
samkeppnishæfni atvinnulífs og auknum lífsgæðum einstaklinga.
Um lögbundið hlutverk Tollstjóra er einkum fjallað í 40. gr. tollalaga nr. 88/2005, með síðari
breytingum og 111. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt, með síðari breytingum.

Stefna og framtíðarsýn
Stefna Tollstjóra er að vera framsækin ríkisstofnun sem er þekkt fyrir að standa vörð um hagsmuni
almennings og atvinnulífs, veita góða og skilvirka þjónustu og hlúa að mannauði sínum.
Framtíðarsýn Tollstjóra er að árið 2020 verði innheimta opinberra gjalda og framkvæmd tollamála
árangursrík, einföld og hagkvæm. Tollstjóri verði framsækin, traust stofnun sem með samvinnu við
hagsmunaðila stuðlar að velferð allra hópa samfélagsins. Tollstjóri verði í fremstu röð hvað varðar
fagmennsku og rafræna stjórnsýslu.

Gildi
Gildi Tollstjóra eru traust, samvinna og framsækni.
Traust birtist í því að ganga má út frá því sem vísu að afgreiðsla mála byggi á fyrirliggjandi
staðreyndum og sé í samræmi við lög, reglur og góða stjórnsýsluhætti. Viðskiptavinir og starfsmenn
geta treyst því að erindi þeirra séu unnin af heilindum og að allir njóti jafnræðis. Áreiðanleiki í
samskiptum, vandaðir starfshættir og vilji til að gera stöðugt betur leiðir til þess að allir hópar
samfélagsins upplifa trausta og góða þjónustu.
Samvinna birtist í því að lögð er áhersla á gott samstarf við hagsmunaaðila vegna þess að starfsmenn
trúa að það skili gagnkvæmum ávinningi. Gagnkvæm virðing leiðir til uppbyggilegra skoðanaskipta og
heilbrigðs ágreinings. Starfsmenn hafa bjartsýni, gleði og jákvæðni að leiðarljósi í öllum samskiptum.
Ánægjulegt og gefandi samstarf jafnt innbyrðis og gagnvart hagsmunaaðilum stuðlar að góðum
starfsanda, starfsánægju og framþróun verkefna.
Framsækni birtist í því að lögð er áhersla á þekkingu, nýjustu tækni og einföldun ferla til hagsbóta fyrir
hagsmunaaðila og starfsmenn. Kapp er lagt á að viðskiptavinir fái bestu mögulegu lausnir hverju sinni.
Starfsmenn sýna frumkvæði í starfi og láta verkin tala. Markmið eru sett og árangur mældur.
Starfsmenn viðurkenna mistök og læra af þeim.
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Stefnur málaflokka

Stefnur málaflokka
Stefnur Tollstjóra í innheimtu- og tollamálum auk mannauðsstefnu, upplýsingatæknistefnu, rekstrarog umhverfisstefnu og þjónustu- og gæðastefnu stuðla að því að embættið geti framfylgt því hlutverki
sínu að vernda samfélagið og tryggja ríkinu tekjur. Hér á eftir er greint frá stefnum málaflokkanna en
ítarleg umfjöllun um stefnu Tollstjóra í innheimtumálum, tollamálum og mannauðsmálum er birt í
viðauka. Þar má ennfremur nálgast undirstefnur og áætlanir embættisins í mannauðsmálum. Sjá
viðauka: Innheimtustefna; Stefna í tollamálum; og Mannauðsstefna, undirstefnur og áætlanir í
mannauðsmálum.

Innheimtustefna
Innheimtustefna Tollstjóra stuðlar að því að embættið geti framfylgt því hlutverki sínu að vernda
samfélagið og tryggja ríkinu tekjur. Mannauður, tækni, faglegir starfshættir og stöðugar umbætur eru
lykilþættir í skilvirkri og árangursríkri innheimtu skatta og gjalda.
Gildi Tollstjóra eru traust, samvinna og framsækni. Þau eru höfð að leiðarljósi við framkvæmd
innheimtustefnu embættisins.

RÍKINU TRYGGÐAR TEKJUR
Tollstjóri tryggir að álagðir skattar og gjöld skili sér hratt og örugglega í ríkissjóð eftir þeim reglum sem
eru í gildi á hverjum tíma. Tekjur ríkissjóðs eru ein helsta undirstaða velferðarsamfélagsins.

SAMFÉLAGIÐ VERNDAÐ
Þeir sem eru skilvísir eiga rétt á því að innheimtumenn ríkissjóðs bregðist við og krefji þá greiðslu sem
standa ekki í skilum. Því er innheimtuaðgerðum beint að gjaldendum í vanskilum. Það tryggir réttlátt
samfélag og eðlilega samkeppni atvinnulífsins.

SKILVIRK OG ÁRANGURSRÍK INNHEIMTA SKATTA OG GJALDA
Tollstjóri leggur áherslu á skilvirka og árangursríka innheimtu skatta og gjalda. Eftirstöðvar eru
innheimtar eins fljótt og mögulegt er á sem hagkvæmastan hátt.

STJÓRNSÝSLA TIL FYRIRMYNDAR
Tollstjóri tryggir að afgreiðsla mála byggi á fyrirliggjandi staðreyndum og sé í samræmi við lög, reglur
og góða stjórnsýsluhætti. Gjaldendur eiga að geta treyst því að afgreiðsla mála byggi á meðalhófi og
jafnræði.
Tollstjóri veitir góða og skilvirka þjónustu með áherslu á hraða afgreiðslu og svörun erinda og
fyrirspurna.
Tollstjóri stefnir að því að gjaldendur hafi sem fjölbreyttasta möguleika til sjálfsafgreiðslu í gegnum
tölvukerfi Tollstjóra og vef.

FAGLEGIR OG FRAMSÆKNIR STARFSHÆTTIR
Tollstjóri beitir vönduðum starfsháttum og leitar stöðugt leiða til að gera enn betur. Skýrar
verklagsreglur tryggja samræmt verklag og stöðugar umbætur við innheimtu skatta og gjalda.
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Stefna í tollamálum
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 samstarfi við
erlend tollyfirvöld ásamt mannauði, tækni, faglegum starfsháttum og stjórnun eru lykilþættir í
skilvirkri og árangursríkri tollframkvæmd.
Gildi Tollstjóra eru traust, samvinna og framsækni. Þau eru höfð að leiðarljósi við framkvæmd stefnu
embættisins í tollamálum.

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 tollendurskoðun.

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. 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
jafnvægi milli hraða vöruflæðis og nauðsynlegs eftirlits. Vörusendingar eiga ekki að tefjast í
tollmeðferð að nauðsynjalausu.

EIGA ÁRANGURSRÍKT SAMSTARF VIÐ ATVINNULÍFIÐ OG ÞÁ AÐILA SEM TOLLSTJÓRI
ÞJÓNUSTAR EÐA STARFAR MEÐ Á LANDAMÆRUM
Tollstjóri þjónustar og starfar með ýmsum stofnunum við eftirlit með vöru á landamærum. Þetta starf
lýtur fyrst og fremst að verndun samfélagsins. Til að landamærasamstarf gangi sem best þurfa ferlar
að vera skýrir og þjónustustigið vel skilgreint. Að sama skapi er mikilvægt að hafa fulltrúa
atvinnulífsins með í ráðum þegar verið er að hanna tollferla og framkvæmd. Þannig er hægt að ræða
hagsmuni þeirra og óskir um forgangsröðun og hafa þessa þætti til hliðsjónar eftir því sem kostur er, í
því skyni að greiða fyrir lögmætum viðskiptum.

VEITA FAGLEGA OG SKILVIRKA ÞJÓNUSTU
Tollstjóra er það mikilvægt að upplifun viðskiptavina og samstarfsaðila af starfsemi embættisins sé
góð. Því er lögð áhersla á góða og skilvirka þjónustu við einstaklinga, atvinnulífið, ráðuneyti og
samstarfsstofnanir. Í því felst meðal annars rétt og skilvirk upplýsingagjöf, skammur biðtími á
þjónustustöðvum og að erindum sé svarað eins fljótt og því verður við komið.
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Mannauðsstefna
Mannauðsstefna Tollstjóra stuðlar að því að embættið geti framfylgt því hlutverki sínu að vernda
samfélagið og tryggja ríkinu tekjur. Mannauður, stjórnun og menning eru lykilþættir í sókn Tollstjóra í
átt að framúrskarandi árangri í tollframkvæmd, innheimtu og þjónustu. Embættið hefur það að
markmiði að vera góður vinnustaður sem hefur á að skipa hæfu og áhugasömu starfsfólki sem er
meðvitað um mikilvægi starfs síns. Samvinna, fagleg þekking, heilindi og samkennd leggja grunninn að
góðum vinnustað þar sem starfsánægja er ríkjandi og starfsfólk árangursdrifið.
Gildi Tollstjóra eru traust, samvinna og framsækni. Þau eru höfð að leiðarljósi við framkvæmd
mannauðsstefnu embættisins.

GÓÐUR VINNUSTAÐUR
Tollstjóri hefur það að markmiði að vera góður vinnustaður þar sem starfsfólk myndar öfluga liðsheild
sem er meðvituð um gildi vinnu sinnar, byggir á styrkleikum og skapar umhverfi þar sem umbætur og
þverfagleg samvinna er viðhöfð. Starfsfólk sýni hvert öðru virðingu, jákvæðni, kurteisi og umhyggju.

FRAMSÆKIN STJÓRNUN, HVATNING OG ENDURGJÖF
Tollstjóri stuðlar að því að starfsfólk nái árangri og þróist í starfi. Stjórnendur tileinka sér markvissa og
stefnumiðaða stjórnunarhætti, virkja og hvetja starfsfólk og dreifa ábyrgð og verkefnum. Heiðarleg
endurgjöf er hluti af daglegum störfum, hrósað er fyrir vel unnin störf og uppbyggilegum ábendingum
um það sem betur má fara komið á framfæri. Miðað er að því að hafa verkferla skýra, upplýsingaflæði
og aðgengi að stjórnendum gott og útvega starfsfólki nauðsynleg tæki og gögn til að geta sinnt starfi
sínu.

STARFSMIÐUÐ ÞEKKING OG ÞRÓUN
Tollstjóri leggur áherslu á að hjá embættinu starfi traust og hæft starfsfólk. Markvisst fræðslustarf,
endurgjöf á frammistöðu og gott upplýsingaflæði ásamt tækifærum til starfsþróunar eru lykilþættir í
því að starfsmaður geti tekist á við verkefni sín af fagmennsku og þekkingu.

HEILSA, ÖRYGGI OG VELLÍÐAN Í FYRIRRÚMI
Tollstjóri ber umhyggju fyrir velferð starfsfólks. Markvisst er unnið að heilbrigði, öryggi og velferð
starfsfólks með því að draga úr hættum og byggja upp öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi.
Stuðlað er að verndun starfsfólks gegn vinnutengdum slysum eða sjúkdómum og lögð áhersla á
velferð þess í leik og starfi. Áhersla er á að starfsfólk geti samræmt vinnu og fjölskylduábyrgð og er
starfsfólk hvatt og stutt til heilsuræktar. Sveigjanleiki og heilbrigt líferni bæta líðan starfsfólks og skila
sér í bættum starfsanda og gæðum í vinnuframlagi.

JAFNRÉTTIS OG SANNGIRNI SÉ GÆTT
Tollstjóri hefur jafnréttismál að leiðarljósi og ekki er mismunað á grundvelli kynferðis, aldurs, trúar,
þjóðernis, kynþáttar, fötlunar, kynhneigðar, stjórnmálaskoðana eða annarra ómálefnalegra þátta.
Tollstjóri greiðir sambærileg grunnlaun fyrir jafnverðmæt störf.
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Upplýsingatæknistefna
Tollstjóri hagnýtir upplýsingatækni í starfsemi embættisins með það að markmiði að bæta og auka
rafræna þjónustu við almenning og atvinnulíf. Upplýsingatæknistefnan styður við meginstefnu
embættisins og stuðlar að því að markmiðum sem þar eru sett fram um skilvirka og árangursríka
innheimtu og tollframkvæmd verði náð.
Gildi Tollstjóra eru traust, samvinna og framsækni. Þau eru höfð að leiðarljósi við framkvæmd
upplýsingatæknistefnu embættisins.

ÖRUGGT UPPLÝSINGATÆKNIUMHVERFI
Upplýsingatækniumhverfi Tollstjóra styður við vandaða stjórnsýslu þar sem mistök eru lágmörkuð.
Hlutverk upplýsingakerfa er að veita réttum notanda réttar upplýsingar á réttum tíma og gera honum
kleift að bregðast rétt við. Með öruggri auðkenningu er tryggt að aðgengi að gögnum hafi þeir einir
sem á þeim þurfa að halda og hafa heimild til að nota þau. Með mótun upplýsingaöryggisstefnu og
verklags á grundvelli stöðlunar sem byggir á innleiðingu stjórnkerfis upplýsingaöryggis er öryggi gagna
tryggt.

ÖFLUGT VÉLBÚNAÐAR- OG TÆKNIUMHVERFI
Rekstraröryggi, svartími og uppitími upplýsingakerfa Tollstjóra á að vera með besta móti. Nútímalegar
lausnir í upplýsingatækni eru notaðar til að ná fram markmiðum Tollstjóra í þjónustu innan stofnunar
sem utan. Vélbúnaður uppfylli settar kröfur um öryggi og hagkvæmni í rekstri. Lögð er áhersla á að
öguðum vinnubrögðum sé beitt við uppfærslu og endurnýjun vélbúnaðar og að verklag og vinna við
tækniumhverfið sé skjalað.

SVEIGJANLEGT HUGBÚNAÐARUMHVERFI
Hugbúnaðarumhverfi Tollstjóra er samstillt stefnu og starfsemi embættisins og um leið kvikt og
sveigjanlegt gagnvart breytingum. Grunnur upplýsingatækniumhverfis Tollstjóra til framtíðar litið er
þjónustumiðuð högun og öll innleiðing nýs hugbúnaðar eða breytingar á fyrirliggjandi kerfum tekur
mið af því. Leitast skal við að nota bestu hagkvæmu lausnina hverju sinni.

ÚTVISTUN UPPLÝSINGATÆKNIÞJÓNUSTU
Greining, hönnun, framleiðsla og rekstur upplýsingatæknikerfa er jafnan í höndum verktaka en fylgir
stefnumarkandi ákvörðunum Tollstjóra. Tollstjóri fer með verkefnastjórn og gerð kröfulýsinga.
Þarfagreiningar eru unnar af Tollstjóra eða í samstarfi við verktaka. Hýsingu hugbúnaðarkerfa er
jafnframt útvistuð, nema sérstakar ástæður krefjist þess að kerfið sé hýst innan veggja embættisins.

VIRKT KOSTNAÐAR- OG GÆÐAEFTIRLIT
Öll áætlanagerð í upplýsingatækni er unnin á ábyrgan hátt og virku kostnaðareftirliti er beitt.
Markvissu og skipulegu verklagi er beitt við val á verkefnum, hvort sem um er að ræða nýsmíði,
viðbætur, lagfæringar á fyrirliggjandi kerfum eða kaup á tækjabúnaði. Forgangsröðun verkefna er í
höndum yfirstjórnar og skal tryggt að þau falli vel að stefnu embættisins, framtíðarsýn og
langtímaáætlun í upplýsingatæknimálum, ásamt fjárhagsáætlunum. Upplýsingatækniverkefni eru
árangursmiðuð og gegnsæ. Áhersla er lögð á vandaðar viðtökuprófanir og er gæðastjórnkerfi
Tollstjóra nýtt til eftirfylgni og úttekta á virkni kerfa. Haldnar eru kerfishandbækur um öll kerfi og
skjölun breytinga er markviss.
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Rekstrar- og umhverfisstefna
Rekstrar- og umhverfisstefna Tollstjóra stuðlar að hagkvæmum og vistvænum rekstri. Stefnunni er
ætlað að styðja við daglegar ákvarðanir í starfsemi embættisins.
Gildi Tollstjóra eru traust, samvinna og framsækni. Þau eru höfð að leiðarljósi við framkvæmd
rekstrar- og umhverfisstefnu embættisins.

ÁRANGURSRÍK FJÁRMÁLASTJÓRNUN
Tollstjóri leggur áherslu á að árleg útgjöld séu ekki umfram samþykktar fjárheimildir og ávallt í
samræmi við rekstraráætlun hvers árs. Utanumhald fjármála skal vera skilvirkt, rekjanlegt og
gagnsætt.

HAGKVÆM OG VISTVÆN INNKAUP
Innkaup á vöru og þjónustu hjá Tollstjóra skulu vera í samræmi við innkaupastefnu ríkisins. Við kaup á
rekstrarvörum, tækjum og búnaði skal tekið tillit til umhverfisáhrifa jafnt sem kostnaðar og gæða.

GRÆNT BÓKHALD
Í samræmi við stefnu ríkisins um vistvæn innkaup og grænan ríkisrekstur (sækja) mun embættið
innleiða grænt bókhald til að kortleggja innkaup, neyslu og úrgangsmyndun og veita aðhald og
upplýsingar um árangur í umhverfisstarfi embættisins. Áhersla er lögð á að vinna að úrbótum vegna
þeirra þátta sem geta valdið neikvæðum umhverfisáhrifum í rekstri embættisins.

ÁBYRG ORKUNOTKUN
Embættið og starfsmenn þess dragi úr orkunotkun eins og kostur er og stuðli með því að bættri
nýtingu auðlinda.

BÆTT NÝTING
Með góðri nýtingu á rekstrarvörum, tækjum og búnaði er dregið úr umhverfisáhrifum. Stuðlað er að
endurvinnslu eins og kostur er, meðal annars með markvissri flokkun úrgangs.

VISTVÆNAR SAMGÖNGUR
Með samgöngustefnu styður Tollstjóri við starfsmenn sem vilja tileinka sér vistvænar og
heilsusamlegar samgöngur og hvetur starfsfólk til að nýta sér vistvæna valkosti til og frá vinnu og í
ferðum á vegum embættisins.

AUKIN UMHVERFISVITUND
Með markvissri fræðslu og upplýsingamiðlun um umhverfismál er unnið að því markmiði að efla
umhverfisvitund og stuðla að vistvænum rekstri embættisins.
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Þjónustu- og gæðastefna *
Þjónustu- og gæðastefna Tollstjóra stuðlar að því að embættið framfylgi því hlutverki sínu að vernda
samfélagið og tryggja ríkinu tekjur. Faglegir starfshættir og stöðugar umbætur eru lykilþættir í sókn
Tollstjóra að framúrskarandi árangri.
Gildi Tollstjóra eru traust, samvinna og framsækni. Þau eru höfð að leiðarljósi við framkvæmd
þjónustu- og gæðastefnu embættisins.

ÞJÓNUSTUANDI RÍKJANDI
Tollstjóri leggur áherslu á góðan þjónustuanda í samskiptum starfsmanna við viðskiptavini og aðra
hagsmunaaðila embættisins. Með góðu viðmóti, viðbragðsflýti, áreiðanleika, góðri ásýnd,
starfsþekkingu og færni skapar starfsfólk Tollstjóra þjónustuanda. „Leiðarljós í samskiptum“ hjá
Tollstjóra stuðla að góðri þjónustu.

ÖFLUG RAFRÆN ÞJÓNUSTA
Tollstjóri verði í fararbroddi meðal stofnana ríkis og sveitarfélaga í rafrænni þjónustu. Í því felst meðal
annars að viðskiptavinir geti í flestum tilfellum afgreitt sig sjálfir með rafrænum hætti.

VIRKT OG VOTTAÐ GÆÐASTJÓRNKERFI
Tollstjóri leggur áherslu á góða stjórnunarhætti. Vottað og virkt gæðastjórnkerfi samkvæmt ISO 9001
staðlinum leiðir til skilvirkni og hagkvæmni sem og góðrar þjónustu. Ferlar eru skjalfestir meðal annars
í þeim tilgangi að samræma verklag og auðvelda rýni og umbætur.

ÁBYRG UPPLÝSINGA- OG SKJALASTJÓRN
Tollstjóri leggur áherslu á að upplýsinga- og skjalastjórn embættisins sé ábyrg. Upplýsinga- og
skjalastjórn skal taka mið af ÍST ISO 15489 staðlinum, gildandi lögum og reglugerðum, þörfum
embættisins og viðskiptavina þess. Upplýsinga- og skjalastjórn er virðisaukandi starfsemi til stuðnings
skilvirku gæðastjórnkerfi.

STEFNUMIÐAÐ VAL OG STÝRING VERKEFNA
Tollstjóri verði í fararbroddi opinberra aðila sem nýta hvað best aðferðafræði verkefnastjórnunar.
Verkefni eru valin og þeim stýrt með hliðsjón af stefnu embættisins. Tollstjóri leggur áherslu á hagnýta
verkefnastjórnun og að verkefnaskrá endurspegli stöðu verkefna.

FAGLEG OG MARKVISS SAMSKIPTI VIÐ FJÖLMIÐLA
Tollstjóri leggur áherslu á fagleg og markviss samskipti við fjölmiðla. Fréttaflutningur og
upplýsingamiðlun stuðli að jákvæðni meðal starfsmanna sem og almennings og trausti til embættis
Tollstjóra.

* Gæðastefna
Tollstjóri hefur markað nýja gæðastefnu. Hún var gefin út í júlí 2018.
Gæðastefnuna má hvoru tveggja nálgast á ytri vef og starfsmannavef.
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Lykilvíddir, markmið og mælikvarðar

Lykilvíddir, markmið og mælikvarðar
Í tengslum við stefnumörkun embættisins hefur samningur fjármála- og efnahagsráðuneytis og
Tollstjóra um árangursstjórnun verið endurskoðaður. Með samningnum er kveðið á um gagnkvæmar
skyldur ráðuneytisins og embættis tollstjóra varðandi útfærslu á lögbundnu hlutverki Tollstjóra ásamt
því að leggja grunn að áætlanagerð og árangursmati á starfsemi embættisins. Samningurinn mótar
stefnuna til næstu ára. Gera skal grein fyrir árangri af starfsemi embættisins í ársskýrslu með
samanburði við þau markmið sem sett hafa verið til ársins 2020. Sjá viðauka: Samningur um
árangursstjórnun.
Meginmarkmið Tollstjóra eru fjögur og eru þau ákvörðuð út frá jafnmörgum lykilvíddum
starfseminnar. Út frá meginmarkmiðunum eru sett árangursmarkmið. Þá eru sett fram viðmið um það
hvaða árangri stefnt er að; til að mynda mælt í prósentum, tíma eða einkunn. Loks eru skilgreindir
mælikvarðar á árangur og ábyrgð. Markmið Tollstjóra, sem sjá má í eftirfarandi töflu, eru 20 talsins (4
meginmarkmið og 16 árangursmarkmið).
Víddir - Meginmarkmið - Árangursmarkmið
Samfélag og viðskiptavinir
Tollframkvæmd og innheimta til fyrirmyndar
SV1: Skilvirk og árangursrík innheimta skatta og gjalda
SV2: Skilvirk og árangursrík tollframkvæmd
SV3: Góð þjónusta og ímynd
Verklag
Faglegir starfshættir og stöðugar umbætur
V1: Vönduð ákvarðanataka og málsmeðferð
V2: Árangursríkt samstarf við samstarfsstofnanir, atvinnulífið og aðra hagsmunaaðila
V3: Virkt og vottað gæðastjórnkerfi
V4: Ábyrg upplýsinga- og skjalastjórn
V5: Stefnumiðað val og stýring verkefna
Starfsfólk og starfsumhverfi
Vöxtur í krafti mannauðs og tækni
SS1: Góður vinnustaður
SS2: Gildi Tollstjóra traust, samvinna og framsækni í hávegum höfð
SS3: Heilsa, öryggi og vellíðan í fyrirrúmi
SS4: Jafnréttis og sanngirni sé gætt
Fjármál
Árangursrík fjármálastjórn
F1: Útgjöld innan fjárheimilda
F2: Vönduð áætlanagerð og markviss eftirfylgni
F3: Góð nýting fjármuna

Í tengslum við gæðastjórnkerfi Tollstjóra eru haldnir tveir rýnifundir með yfirstjórn á ári, sá fyrri um
miðjan mars (árangur á liðnu starfsári) og sá seinni um miðjan september (árangur janúar - júní). Á
þessum fundum er meðal annars farið yfir sett markmið og mælingar á árangri sem þá liggja fyrir.
Mælingar varða alla jafna árangur undangengis árs. Séu frávik frá þeirri meginreglu er þess sérstaklega
getið í viðmiði árangursmarkmiðs. Eðli málsins samkvæmt lýsa niðurstöður kannana meðal
starfsmanna, viðskiptavina og annarra hagsmunaaðila viðhorfi þeirra á þeim tíma sem mælt er.
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Samfélag og viðskiptavinir:
Tollframkvæmd og innheimta
til fyrirmyndar

Samfélag og viðskiptavinir: Tollframkvæmd og innheimta til
fyrirmyndar
Í samfélags- og viðskiptavinavídd er meginmarkmið Tollstjóra Tollframkvæmd og innheimta til
fyrirmyndar. Sett hafa verið þrjú árangursmarkmið til að ná því fram: SV1) Skilvirk og árangursrík
innheimta skatta og gjalda, SV2) Skilvirk og árangursrík tollframkvæmd (tollgæsla, tollafgreiðsla og
tollendurskoðun) og SV3) Góð þjónusta og ímynd.

SV1: Skilvirk og árangursrík innheimta skatta og gjalda
Tollstjóri leggur áherslu á skilvirka og árangursríka innheimtu skatta og gjalda. Í því skyni tryggir
Tollstjóri vandaða upplýsingagjöf til viðskiptavina, skýra verkferla og markvissar verklagsreglur við
framkvæmd innheimtu opinberra gjalda ásamt reglulegum mælingum á innheimtuárangri. Með
vönduðum vinnubrögðum, stöðugu eftirliti með innheimtuárangri og eftirfylgni tryggir Tollstjóri að
innheimta tekna ríkissjóðs sé framkvæmd á skilvirkan og árangursríkan hátt.
Viðmið
Viðmið I: Innheimtuárangur Tollstjóra vegna álagningar
ársins verði a.m.k. 93%, þann 31. desember þess árs í
eftirtöldum gjaldflokkum: staðgreiðsla launagreiðanda,
reiknað endurgjald, tryggingagjald, þing- og sveitarsjóðsgjöld
einstaklinga, þinggjöld lögaðila, virðisaukaskattur,
bifreiðagjöld, greiðslufrestur í tolli og vörugjöld af
ökutækjum.

Mæling 2013

Mæling 2014

93,70%

93,00%

Viðmið II: Innheimtuárangur Tollstjóra vegna álagningar fyrra
árs verði a.m.k. 97%, þann 1. júlí, árið eftir álagningarár í
eftirtöldum gjaldflokkum: staðgreiðsla launagreiðanda,
tryggingagjald, þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga,
þinggjöld lögaðila, virðisaukaskattur, bifreiðagjöld,
greiðslufrestur í tolli og vörugjöld af ökutækjum.

97,83%

97,75%

Viðmið III: Innheimtuárangur Tollstjóra vegna álagningar
fyrra árs verði a.m.k. 98%, þann 31. desember, árið eftir
álagningarár í eftirtöldum gjaldflokkum: staðgreiðsla
launagreiðanda, tryggingagjald, þing- og sveitarsjóðsgjöld
einstaklinga, þinggjöld lögaðila, virðisaukaskattur,
bifreiðagjöld, greiðslufrestur í tolli og vörugjöld af
ökutækjum.

98,05%

98,06%

Viðmið IV: Innheimtuárangur á landsvísu vegna álagningar
ársins verði a.m.k. 92%, þann 31. desember þess árs í
eftirtöldum gjaldflokkum: staðgreiðsla launagreiðanda,
reiknað endurgjald, tryggingagjald, þing- og sveitarsjóðsgjöld
einstaklinga, þinggjöld lögaðila, virðisaukaskattur,
bifreiðagjöld, greiðslufrestur í tolli og vörugjöld af
ökutækjum.

92,78%

92,37%

Viðmið V: Innheimtuárangur á landsvísu vegna álagningar
fyrra árs verði a.m.k. 96,5%, þann 1. júlí, árið eftir
álagningarár í eftirtöldum gjaldflokkum: staðgreiðsla
launagreiðanda, tryggingagjald, þing- og sveitarsjóðsgjöld
einstaklinga, þinggjöld lögaðila, virðisaukaskattur,
bifreiðagjöld, greiðslufrestur í tolli og vörugjöld af
ökutækjum.

97,64%

97,68%

Viðmið VI: Innheimtuárangur á landsvísu vegna álagningar
fyrra árs verði a.m.k. 97%, þann 31. desember, árið eftir
álagningarár í eftirtöldum gjaldflokkum: staðgreiðsla
launagreiðanda, tryggingagjald, þing- og sveitarsjóðsgjöld
einstaklinga, þinggjöld lögaðila, virðisaukaskattur,
bifreiðagjöld, greiðslufrestur í tolli og vörugjöld af
ökutækjum.

97,98%

98,10%

Mælikvarði og ábyrgð
Viðmið I - VI: Upplýsingar sóttar í Tekjubókhaldskerfi ríkisins.
Framkvæmd mælinga á ábyrgð forstöðumanns innheimtusviðs.
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SV2: Skilvirk og árangursrík tollframkvæmd
Tollstjóri leggur áherslu á skilvirka og árangursríka tollframkvæmd (tollgæsla, tollafgreiðsla og
tollendurskoðun). Það felur í sér að stemma stigu við ólöglegum inn- og útflutningi, tryggja rétta
álagningu og innheimtu aðflutningsgjalda og gjalda á innlendar framleiðsluvörur og stuðla að
einföldun löglegra viðskipta. Áhættugreining og -stjórnun gegnir lykilhlutverki í árangri á þessum
vettvangi og verður höfð í fyrirrúmi í öllum þáttum starfseminnar, þannig að æskilegt jafnvægi náist á
milli eftirlits og hraða vöruflæðis. Erfitt er að setja fram mælanleg markmið um verndnun landamæra
en þar er öðrum aðferðum beitt við að meta stöðuna svo sem með gerð stöðumats á starfsstöðvum
tollgæslu, áhættumati um ólögmæta starfsemi, mælingum á tolleftirlitsaðgerðum og
haldlagningartölum.
Viðmið
Viðmið I: Þau 20% mála í rannsóknardeild sem bera hæstu
sektirnar standi fyrir ákveðnu hlutfalli af heildarálögðum
sektum ár hvert sem sýni áherslur í greiningu, tolleftirliti og
rannsóknum . Miðað er við að þetta hlutfall sé 75% árið 2015
og 80% árið 2016.

Mæling 2013

Mæling 2014

*

72,74%

Viðmið II: Villutíðni í tollskýrslum fari lækkandi og verði undir
35% árið 2016, undir 30% árið 2017, undir 25% árið 2018 og
undir 20% árið 2020. Slembiúrtak tollskýrslna greint m.t.t.
villutegunda.

**

**

Viðmið III: Fjárhæð vegna álagðra leiðréttinga (samtals
hækkun og lækkun) við endurskoðun sé a.m.k. 30% hærri en
kostnaður við endurskoðunina.

***

***

Viðmið IV: Innheimtuárangur aðflutningsgjalda sem eru í TBR
þann 1. júlí ár hvert vegna álagningar undangengins árs verði
a.m.k. 98,5% á ári.

99,61%

99,76%

Viðmið V: Ísland færist árlega upp um eitt eða fleiri sæti á lista
Alþjóðabankans, «Doing Business», á mælikvarðanum
«Trading Across Borders» og verði ekki neðar en í 20. sæti á
mælikvarðanum árið 2020. Mæling ársins eru horfur fyrir
næsta rekstrarár.

50

39****

Viðmið VI: Afgreiðslutími 90% rafrænna tollskýrslna verði 40
mínútur eða skemmri á árinu 2016.

*****

Q1: 38,32 mín.

Viðmið VII: Yfir 30% af verðmæti útflutningsviðskipta verði á
höndum viðurkenndra rekstraraðila (AEO) árið 2016 og yfir
50% árið 2018.

******

******

Mælikvarði og ábyrgð
Viðmið I-III: VI: Upplýsingar sóttar í tollakerfi og Oracle árlega.
Viðmið IV: Upplýsingar sóttar í Tekjubókhaldskerfi ríkisins 1. júlí ár hvert.
Viðmið V: Upplýsingar sóttar í «Doing Business» skýrslu Alþjóðabankans árlega.
Viðmið VII: Árleg úttekt að verkefni loknu.
Framkvæmd mælinga á ábyrgð forstöðumanns tollasviðs.
* Fyrsta mæling fór fram árið 2014.
** Hlutfall villutíðni í tollskýrslum tollmiðlara árið 2013 var tæp 28% en ekki liggja fyrir upplýsingar um villutíðni fyrir allar
skýrslur (óháð uppruna). Fyrst mælt í í byrjun árs 2016.
*** Tekið verður mið af launakostnaði þeirra starfsmanna sem vinna við tollendurskoðun. Fyrsta mæling 2016 fyrir árið 2015.
**** Mæling 2014 er í skýrslu Doing Business 2015 (dags. 2014).
***** Fyrsta mæling fór fram árið 2014. Afgreiðslutími: Frá því að rafrænt skeyti berst frá innflytjanda til Tollstjóra með
fullnægjandi gögnum þar til tollskýrsla er tilbúin til afgreiðslu. Upphafstími byrjar ekki að telja fyrr en skip hefur fengið
komuafgreiðslu. Ekki er búist við að afgreiðutíminn styttist mikið og á það viðmið ákveðin mörk út frá eftirlitssjónarmiðum. Því
er lagt upp með að halda viðmiði undir 40 mínútum á árinu 2016.
****** Samkvæmt verkefnisáætlun verður verkefni um viðurkennda rekstraraðila (AEO) innleitt árið 2015. Mælingar hefjast ári
síðar.
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SV3: Góð þjónusta og ímynd
Tollstjóri leggur áherslu á öfluga rafræna þjónustu og góðan þjónustuanda í samskiptum starfsmanna
við viðskiptavini og aðra hagsmunaaðila embættisins. Áherslur Tollstjóra í þjónustu- og gæðamálum
miða að því að þeir sem sækja þjónustu til embættisins séu ánægðir með hana og að þeir sem sæta
íþyngjandi ákvörðunum vegna innheimtu- og tollamála séu sáttir við framkvæmdina. Ennfremur miða
áherslurnar að því að jákvæðni og traust ríki meðal almennings í garð embættis Tollstjóra.
Viðmið
Viðmið I: 97,5% rafræn skil tollskýrslna vegna innflutnings
árið 2016, 98% árið 2018 og 100% árið 2020.

Mæling 2013

Mæling 2014

96,60%

96,52%

5. sæti

*

Viðmið III: 85% viðskiptavina að jafnaði (árlegt hlutfall) mjög
jákvæðir aðspurðir spurningarinnar „Hvernig líkaði þér
þjónustan í dag?“

**

85%

Viðmið IV: Að lágmarki 3,6 í einkunn árið 2016; 3,8 árið 2018
og 4,0 árið 2020. Almenningur spurður spurningarinnar
„Finnst þér þjónusta Embættis tollstjóra vera almennt góð
eða slæm?“

**

3,23

Viðmið V: Að lágmarki 3,5 í einkunn árið 2016; 3,7 árið 2018
og 3,9 árið 2020. Almenningur spurður spurningarinnar
„Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu gagnvart
Tollstjóra?“

**

3,15

Viðmið VI: Að lágmarki 3,5 í einkunn árið 2016; 3,7 árið 2018
og 3,9 árið 2020. Almenningur spurður spurningarinnar
„Hversu traust eða ótraust finnst þér Embætti tollstjóra
vera?“

**

3,28

Viðmið II: Vefur Tollstjóra www.tollur.is lendi í 1. - 5. sæti í
könnuninni Hvað er spunnið í opinbera vefi.

Mælikvarði og ábyrgð
Viðmið I: Upplýsingar sóttar í tollakerfi árlega. Fylgiskjöl og seinni afgreiðslur eru ekki í mælikvarðanum.
Viðmið II: Könnunin er framkvæmd fyrir forsætisráðuneytið á vefjum stofnana ríkis og sveitarfélaga.
Viðmið III: Kvarðinn er 1 - 4. Niðurstöður úr daglegri viðhorfskönnun meðal viðskiptavina í Tollhúsi og Flugstöð. Í
flugstöðinni er spurning orðuð: „Hvernig líkaði þér þjónustan á rauðu hliði í dag?“ Niðurstöður mælingar árið
2014 byggja á könnun dagana 10. - 23. nóvember.
IV - VI: Kvarðinn er 1 - 5. Niðurstöður úr árlegri viðhorfskönnunum meðal almennings. Hulduheimsóknir
framkvæmdar þegar/ef þurfa þykir.
Framkvæmd mælinga á ábyrgð forstöðumanns tollasviðs og forstöðumanns þróunarsviðs.
* Næsta mæling framkvæmd árið 2015 (annað hvert ár).
** Fyrsta mæling framkvæmd árið 2014.
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Verklag:
Faglegir starfshættir
og stöðugar umbætur

Verklag: Faglegir starfshættir og stöðugar umbætur
Í tengslum við verklag er meginmarkmið Tollstjóra Faglegir starfshættir og stöðugar umbætur. Sett
hafa verið fimm árangursmarkmið til að ná því fram: V1) Vönduð ákvarðanataka og málsmeðferð,
V2) Árangursríkt samstarf við samstarfsstofnanir, atvinnulífið og aðra hagsmunaaðila, V3) Virkt og
vottað gæðastjórnkerfi, V4) Ábyrg upplýsinga- og skjalastjórn, og V5) Stefnumiðað val og stýring
verkefna.

V1: Vönduð ákvarðanataka og málsmeðferð
Tollstjóri leggur áherslu á vönduð vinnubrögð við töku stjórnvaldsákvarðana og við kærumeðferð
innan stjórnsýslunar. Í sumum tilvikum er mikil lagalega óvissa fyrir hendi og því talið rétt að láta reyna
á mál til að öðlast fordæmisgefandi niðurstöðu. Tollstjóri tryggir vandaðan undirbúning dómsmála og
málsmeðferð fyrir dómstólum. Þessi vinnubrögð stuðla að því að ákvarðanir Tollstjóra verði staðfestar
við endurskoðun æðri stjórnvalda og dómstóla.
Viðmið
Viðmið I: Ákvarðanir Tollstjóra séu efnislega staðfestar í
kærumeðferð hjá viðeigandi stjórnvöldum, umboðsmanni
Alþingis og fyrir dómstólum.
Miðað er við dagsetningu úrskurðar/dóms.

Mæling 2013

Mæling 2014

67%

88%

94%

100%

Viðmið II: Engar athugasemdir við málsmeðferð frá
viðeigandi stjórnvöldum, umboðsmanni Alþingis og
dómstólum. Miðað er við dagsetningu úrskurðar/ dóms.
Mælikvarði og ábyrgð
Viðmið I og II: Upplýsingar sóttar til forstöðumanna kjarna- og stoðsviða.
Framkvæmd mælinga á ábyrgð aðstoðartollstjóra.

V2: Árangursríkt samstarf við samstarfsstofnanir, atvinnulífið og aðra
hagsmunaaðila
Tollstjóri leggur áherslu á árangursríkt samstarf við samstarfsstofnanir, atvinnulífið og aðra hagsmunaaðila. Á sviði innheimtu opinberra gjalda kappkostar Tollstjóri að sinna eftirlits- og leiðbeiningarhlutverki sínu við innheimtumenn ríkissjóðs á sem markvissastan hátt með það að leiðarljósi að ná
fram sem bestum árangri við innheimtu opinberra gjalda á landsvísu. Á sviði tollamála leggur Tollstjóri
annars vegar áherslu á árangursríkt samstarf við þær stofnanir sem embættið þjónustar eða hefur
samstarf við á landamærum og hins vegar við atvinnulífið og aðra hagsmunaaðila þar sem einföldun
viðskipta og bætt tollgæsla fara saman.
Viðmið
Að lágmarki 4,0 í einkunn árið 2016; 4,2 árið 2018 og 4,4 árið
2020. Samstarfsstofnanir taki afstöðu til fullyrðingarinnar
„Samstarf við Tollstjóra er árangursríkt“.

Mæling 2013

Mæling 2014

*

*

Mælikvarði og ábyrgð
Kvarðinn er 1 - 5. Niðurstöður úr árlegri viðhorfskönnun meðal samstarfsstofnana.
Framkvæmd mælinga á ábyrgð forstöðumanna kjarnasviða og forstöðumanns þróunarsviðs.
* Fyrsta mæling var framkvæmd í byrjun árs 2015 (28. janúar - 11. febrúar). Samstarfsstofnanir sem mælingin tók þá til voru
annars vegar innheimtumenn ríkissjóðs (innheimtumál) og hins vegar samstarfsstofnanir (eftirlitsstofnanir) sem veita leyfi,
tollmiðlarar með starfsleyfi og farmflytjendur (tollamál). Rétt rúmlega 70% svarenda voru sammála fullyrðingunni um
árangursríkt samstarf við Tollstjóra en aðeins fjórir svarendur voru henni ósammála. Einkunnin (meðaltalið) var 3,96 og nálægt
því að svarendur væru að meðaltali fremur sammála fullyrðingunni.
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V3: Virkt og vottað gæðastjórnkerfi
Tollstjóri leggur áherslu á góða stjórnunarhætti. Vottað og virkt gæðastjórnkerfi samkvæmt ISO 9001
staðlinum leiðir til skilvirkni og hagkvæmni sem og góðrar þjónustu. Ferlar eru skjalfestir meðal annars
í þeim tilgangi að samræma verklag, auðvelda rýni og úrbætur.
Viðmið
Viðmið I: Alvarlegar frávikaskráningar* verði undir 5% af
heildarfjölda athugasemda innri úttekta.

Mæling 2013

Mæling 2014

**

4%

Viðmið II: Nokkuð alvarlegar frávikaskráningar* verði undir
10% af heildarfjölda athugasemda innri úttekta.

**

11%

Viðmið III: Öllum umbótaverkum sem tengjast skráðum
athugasemdum frá síðustu úttekt vottunarstofu lokið innan
tímamarka.

***

***

Viðmið IV: Endurvottun samkvæmt ISO 9001 staðlinum.

***

***

Mælikvarði og ábyrgð
Viðmið I og II: Niðurstöður úr mánaðarlegum innri úttektum.
Framkvæmd úttekta á ábyrgð gæðastjóra.
Viðmið III: Athugasemdir í úttektarskýrslu vottunarstofu.
Skráning umbótaverkefna á ábyrgð gæðastjóra.
Viðmið IV: Frávikalaus úttekt á 12 mánaða fresti af vottunaraðila.
Framkvæmd vottunar á ábyrgð forstöðumanns þróunarsviðs.
* Frávikaskráningar innri úttekta flokkast í 3 flokka: Alvarlegt - Nokkuð alvarlegt - Ekki alvarlegt.
** Fyrsta innri úttekt var framkvæmd í október 2014.
*** Stefnt að vottun í júní 2015 og reglulegri endurvottun frá þeim tíma.

V4: Ábyrg upplýsinga- og skjalastjórn
Tollstjóri leggur áherslu á að upplýsinga- og skjalastjórn embættisins sé ábyrg. Upplýsinga- og
skjalastjórn skal taka mið af ÍST ISO 15489 staðlinum, gildandi lögum og reglugerðum, þörfum
embættisins og viðskiptavina þess. Sértækar heimildir og samþykki Þjóðskjalasafns Íslands varðandi
skjalavörslu embættisins, sem eiga við hverju sinni skulu liggja fyrir. Upplýsinga- og skjalastjórn er
virðisaukandi starfsemi til stuðnings skilvirku gæðastjórnkerfi.
Viðmið
Starfshættir eru samkvæmt ÍST ISO 15489 staðlinum.

Mæling 2013
*

Mæling 2014
*

Mælikvarði og ábyrgð
Árleg innri úttekt (sjálfsmat) á grundvelli ÍST ISO 15489 staðalsins.
Framkvæmd úttektar á ábyrgð forstöðumanns þróunarsviðs.
* Fyrsta úttekt framkvæmd 2015.

V5: Stefnumiðað val og stýring verkefna
Tollstjóri verði í fararbroddi opinberra aðila sem nýta hvað best aðferðafræði verkefnastjórnunar.
Verkefni eru valin og þeim stýrt með hliðsjón af stefnu embættisins. Tollstjóri leggur áherslu á hagnýta
verkefnastjórnun og að verkefnaskrá endurspegli stöðu verkefna.
Viðmið
Að lágmarki 3 í einkunn á verkefnastjórnunarlegum þroska árið
2020.

Mæling 2013

Mæling 2014

*

*

Mælikvarði og ábyrgð
Kvarðinn er 1 - 5. Niðurstöður árlegrar innri úttektar (sjálfsmat) á grundvelli viðurkennds þroskalíkans.
Framkvæmd úttektar á ábyrgð forstöðumanns þróunarsviðs.
* Fyrsta úttekt framkvæmd 2015.
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Starfsfólk og starfsumhverfi:
Vöxtur í krafti mannauðs og tækni

Starfsfólk og starfsumhverfi: Vöxtur í krafti mannauðs og
tækni
Hvað varðar starfsfólk og starfsumhverfi er meginmarkmið Tollstjóra Vöxtur í krafti mannauðs og
tækni. Sett hafa verið fimm árangursmarkmið til að ná því fram: SS1) Góður vinnustaður,
SS2) Gildi Tollstjóra traust, samvinna og framsækni í hávegum höfð, SS3) Heilsa, öryggi og vellíðan,
SS4) Jafnrétti og sanngirni og SS5) Skilvirk og örugg upplýsingatækni.

SS1: Góður vinnustaður
Tollstjóri kappkostar að laða að og halda í traust og hæft starfsfólk. Góður vinnustaður er forsenda
þess. Embættið nýtir niðurstöður umfangsmikillar viðurkenndrar rannsóknar við skilgreiningu á
góðum vinnustað og mælingu á árangri. Tollstjóri væntir þess að sérhver starfsmaður leggi sitt af
mörkum í uppbyggingu góðs vinnustaðar þó stjórnendur axli þar mikla ábyrgð.
Viðmið
Viðmið I: Að lágmarki 4,0 í meðaleinkunn á 13
kjarnaspurningum árið 2016; 4,2 árið 2018 og 4,4 árið 2020.
Viðmið II: Að lágmarki 4,0 í einkunn árið 2016; 4,2 árið 2018
og 4,4 árið 2020. Starfsmenn beðnir að taka afstöðu til
fullyrðingarinnar „Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu
hjá Tollstjóra“.

Mæling 2013

Mæling 2014

3,71

*

3,99

*

Mælikvarði og ábyrgð
Kvarðinn er 1 - 5. Niðurstöður úr viðhorfskönnun meðal starfsmanna.
Framkvæmd mælinga á ábyrgð forstöðumanns þróunarsviðs.
* Næsta mæling framkvæmd árið 2015.

SS2: Gildi Tollstjóra traust, samvinna og framsækni í hávegum höfð
Tollstjóri leggur áherslu á að gildi embættisins traust, samvinna og framsækni séu í hávegum höfð.
Viðmið
Viðmið I: Að lágmarki 4,2 í einkunn árið 2016; 4,4 árið 2018
og 4,6 árið 2020. Starfsmenn beðnir að taka afstöðu til
fullyrðingarinnar „Gildi Tollstjóra traust er mér leiðsögn í
daglegu starfi“.

Mæling 2013

Mæling 2014

3,94

*

Viðmið II: Að lágmarki 4,2 í einkunn árið 2016; 4,4 árið 2018
og 4,6 árið 2020. Starfsmenn beðnir að taka afstöðu til
fullyrðingarinnar „Gildi Tollstjóra samvinna er mér leiðsögn í
daglegu starfi“.

4,00

*

Viðmið III: Að lágmarki 4,0 í einkunn árið 2016; 4,2 árið 2018
og 4,4 árið 2020. Starfsmenn beðnir að taka afstöðu til
fullyrðingarinnar „Gildi Tollstjóra framsækni er mér leiðsögn í
daglegu starfi“.

3,83

*

Mælikvarði og ábyrgð
Kvarðinn er 1 - 5. Niðurstöður úr árlegri viðhorfskönnun meðal starfsmanna.
Framkvæmd mælinga á ábyrgð forstöðumanns þróunarsviðs.
* Næsta mæling framkvæmd árið 2015.

18

SS3: Heilsa, öryggi og vellíðan í fyrirrúmi
Tollstjóri ber umhyggju fyrir velferð starfsfólks og leggur áherslu á að skapa starfsumhverfi sem
einkennist af öryggi, stuðningi, virðingu og sanngirni. Boðið er upp á góðar og vel búnar starfsstöðvar
með heilsusamlegri og öruggri vinnuaðstöðu. Áhersla er á að starfsfólk geti samræmt vinnu og
fjölskylduábyrgð og er starfsfólk jafnframt hvatt og stutt til heilsuræktar. Sveigjanleiki og heilbrigt
líferni bæta líðan starfsfólks og skila sér í bættum starfsanda og gæðum í vinnuframlagi.
Viðmið
Viðmið I: Að lágmarki 3,8 í einkunn árið 2016; 4,0 árið 2018
og 4,2 árið 2020. Starfsmenn beðnir að taka afstöðu til
fullyrðingarinnar „Heilsustefna Tollstjóra er mér hvatning til
að huga að heilsunni“.

Mæling 2013

Mæling 2014

3,37

*

Viðmið II: Að lágmarki 4,0 í einkunn árið 2016; 4,2 árið 2018
og 4,4 árið 2020. Starfsmenn beðnir að taka afstöðu til
fullyrðingarinnar „Mér finnst vera gott jafnvægi á milli vinnu
og einkalífs hjá mér“.

3,98

*

Viðmið III: Að lágmarki 3,8 í einkunn árið 2016; 4,0 árið 2018
og 4,2 árið 2020. Starfsmenn beðnir að taka afstöðu til
fullyrðingarinnar „Mér finnst góður starfsandi ríkja í minni
deild“.

3,64

*

Viðmið IV: Að lágmarki nýti 57% starfsmanna sér
líkamsræktarstyrk Tollstjóra árið 2016, 60% árið 2018 og
62% árið 2020.

54%

55%

Viðmið V: Að veikindadögum fækki um 2% á ári á næstu
fimm árum (2016-2020).

3.327 dagar

3.890 dagar

Mælikvarði og ábyrgð
Viðmið I - III: Kvarðinn er 1 - 5. Niðurstöður úr árlegri viðhorfskönnun meðal starfsmanna.
Framkvæmd mælinga á ábyrgð forstöðumanns þróunarsviðs.
Viðmið IV - V: Upplýsingar sóttar í Oracle og Vinnustund.
Framkvæmd mælinga á ábyrgð forstöðumanns mannauðssviðs.
* Næsta mæling framkvæmd árið 2015.

SS4: Jafnréttis og sanngirni sé gætt
Hjá Tollstjóra eru jafnréttismál höfð að leiðarljósi við ráðningu í starf, ákvörðun launa og annarra
kjara, úthlutun verkefna, sí- og endurmenntun, stöðuveitingu og tilfærslu í starfi. Ávallt skal ráða þann
hæfasta til starfa og skulu jafnréttissjónarmið metin til jafns við önnur mikilvæg sjónarmið við
ráðningar og stöðuveitingar. Konur og karlar skulu njóta sambærilegra kjara og réttinda fyrir
jafnverðmæt og sambærileg störf. Ákvarðanir um laun og annað sem áhrif hefur á kjör skulu byggjast
á málefnalegum forsendum óháð kyni. Embættið gætir þess að einstaklingum sé ekki mismunað vegna
kynferðis við úthlutun verkefna, tilfærslu í starfi eða möguleika á fræðslu/endurmenntun.
Viðmið
Að lágmarki 3,8 í einkunn árið 2016; 4,0 árið 2018 og 4,2 árið
2020. Starfsmenn beðnir að taka afstöðu til fullyrðingarinnar
„Á heildina litið er ég ánægð(ur) með stöðu jafnréttismála hjá
Tollstjóra“.

Mæling 2013

Mæling 2014

3,48

*

Mælikvarði og ábyrgð
Kvarðinn er 1 - 5. Niðurstöður úr árlegri viðhorfskönnun meðal starfsmanna.
Framkvæmd mælinga á ábyrgð forstöðumanns þróunarsviðs.
* Næsta mæling framkvæmd árið 2015.
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Fjármál:
Árangursrík fjármálastjórn

Fjármál: Árangursrík fjármálastjórn
Í fjármálavídd er meginmarkmið Tollstjóra Árangursrík fjármálastjórn. Sett hafa verið þrjú
árangursmarkmið til að ná því fram: F1) Útgjöld innan fjárheimilda, F2) Vönduð áætlanagerð og
markviss eftirfylgni og F3) Góð nýting fjármuna.

F1: Útgjöld innan fjárheimilda
Tollstjóra ber að halda útgjöldum innan fjárheimilda hvers árs og skal leita allra leiða til þess að svo
verði.
Viðmið
Árlegur rekstrarkostnaður Tollstjóra verði ekki umfram
samþykktar fjárheimildir í rekstraráætlun hvers árs.

Mæling 2013

Mæling 2014

-0,07%

-1,16%

Mælikvarði og ábyrgð
Upplýsingar úr bókhaldi (Rekstraryfirlit 09262. Útgjaldaliðir: 01+02+03+04+05+06+07).
Rekstraryfirlit lagt fram af forstöðumanni rekstrar- og upplýsingatæknisviðs í apríl ár hvert.

F2: Vönduð áætlanagerð og markviss eftirfylgni
Vönduð áætlunargerð stuðlar að góðri og raunsærri sýn yfir væntanleg útgjöld embættisins á komandi
rekstrarári þess. Í rekstraráætlun er þeim fjármunum sem stofnunin hefur til ráðstöfunar skipt á
einstaka rekstrarliði sem endurspeglar áherslur í rekstri embættisins. Mikilvægt er að vanda til þessa
svo unnt verði að fylgja áætluninni markvisst eftir með reglulegum samanburði áætlunar og reksturs.
Viðmið
Viðmið I: Frávik launakostnaðar umfram áætlun verði innan
við 2%.
Viðmið II: Frávik annarra kostnaðarliða en launakostnaðar
umfram áætlun verði innan við 5%.

Mæling 2013

Mæling 2014

-9,51%

-4,02%

+28,17%

+6,73%

Mælikvarði og ábyrgð
Viðmið I: Upplýsingar úr bókhaldi (Rekstraryfirlit 09262. Útgjaldaliður 01).
Viðmið II: Upplýsinar úr bókhaldi (Rekstraryfirlit 09262. Útgjaldaliðir: 02+03+04+05+06+07).
Rekstraryfirlit lagt fram af forstöðumanni rekstrar- og upplýsingatæknisviðs í apríl ár hvert.

F3: Góð nýting fjármuna
Tollstjóri gætir þess að innkaup séu í samræmi við innkaupastefnu embættisins og leitast að öðru leiti
við að gæta hagkvæmni í öllum rekstri sínum.
Viðmið
Viðmið I: Athugasemdalaus endurskoðun Ríkisendurskoðunar á ársreikningi Tollstjóra hvað varðar nýtingu
fjármuna.
Viðmið II: Ekki séu gerðar athugasemdir við framkvæmd
Tollstjóra á nýtingu fjármuna af hálfu fjármála- og
efnahagsráðuneytisins og Ríkisendurskoðunar.

Mæling 2013

Mæling 2014

Engar athugasemdir

Engar athugasemdir

Engar athugasemdir

Engar athugasemdir

Mælikvarði og ábyrgð
Viðmið I: Upplýsingar í ársreikningi.
Ársreikningur lagður fram af forstöðumanni rekstrar- og upplýsingatæknisviðs í maí ár hvert.
Viðmið II: Upplýsingar úr endurskoðunarbréfi Ríkisendurskoðunar ár hvert, skýrslum Ríkisendurskoðunar og
formlegar athugasemdir fjármála- og efnahagsráðuneytisins miðað við maí ár hvert.
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Stöðumat

Stöðumat
Að settum markmiðum liggur næst fyrir að skoða stöðu Tollstjóra með hliðsjón af þeim. Þá er rýnt í
innra og ytra umhverfi Tollstjóra og greint hvaða styrkleikar/veikleikar og ógnanir/tækifæri geta
hjálpað/hindrað við að ná settum markmiðum. Undanfari þess er annars vegar greining á hvort
gildismat Tollstjóra og starfsmanna fari saman og hins vegar greining á viðskiptavinum Tollstjóra og
öðrum hagsmunaaðilum embættisins. Greiningarvinnu lýkur hverju sinni með tillögum um aðgerðir og
verkefni sem vinna má svo framtíðarsýn, stefnu og markmiðum verði náð.

Viðhorf starfsmanna til gilda
Gildunum traust, samvinna og framsækni er ætlað að vera leiðarljós í þróun Tollstjóra á komandi
árum. Því er mikilvægt að gildismat Tollstjóra og starfsmanna fari saman.
Tvær leiðir voru farnar til að kanna viðhorf starfsmanna til skilgreindra gilda Tollstjóra.
Alls 24 vinnustofur voru haldnar á tímabilinu 23. janúar - 9. febrúar 2012. Afurð þeirrar vinnu var
skýrsla með a) endurgjöf starfsmanna á stefnuskjalið, b) almennri endurgjöf starfsmanna á það sem
vel er gert og betur má fara í starfsumhverfi Tollstjóra og c) endurgjöf starfsmanna á gildin - svör
þeirra við eftirfarandi spurningum:
1.
2.
3.

Hvernig birtist traust/samvinna/framsækni í menningu Tollstjóra þegar best gengur?
Hver er ávinningur okkar og Tollstjóra af menningu sem einkennist af
trausti/samvinnu/framsækni?
Til hvaða aðgerða þarf að grípa svo að traust/samvinna/framsækni verði enn frekar ríkjandi í
menningu Tollstjóra?

Traust sögðu starfsmenn meðal annars birtast með eftirfarandi hætti í menningu Tollstjóra:
„Almenningur getur treyst því að fá góða og réttláta þjónustu“.
„Fagleg afgreiðsla - jákvætt viðmót“.
„Leiðbeinum hvert öðru. Ef starfsmenn gera mistök leggjum við áherslu á að leiðbeina til að
gera rétt - það skapar traust“.
„Öflugt upplýsingaflæði“.
„Jafnræði við afgreiðslu mála“.
„Til að byggja upp traust þarf reynsla og þekking starfsmanna að vera mikil. Endurmenntun
spilar því stórt hlutverk í að byggja upp traust“.
„Leggjum okkur fram um að leysa úr málum og tryggja að þeim sé vísað á rétta staði, getum
við ekki leyst úr þeim“.
„Fagleg úrlausn mála byggð á staðreyndum, gögnum og viðeigandi regluverki“.
„Vandaðir starfshættir“.
Samvinnu sögðu starfsmenn meðal annars birtast með eftirfarandi hætti í menningu Tollstjóra:
„Berum virðingu fyrir hverju öðru“.
„Erum tilbúin að ganga í verk hvers annars þegar þörf er á“.
„Getum talað saman og höfum vilja til að leysa málin“.
„Höfum þá sýn að við getum alltaf gert betur“.
„Höfum opna umræðu og líðum ekki baktal“.
„Góð samvinna leiðir til virðingar, jákvæðni, trúverðugleika og starfsánægju“.
„Meiri árangur í verkefnum og einstökum málum ef samvinna er góð“.
„Við leitum eftir því að eiga góða samvinnu við aðrar deildir sem og viðskiptavini“.
„Ekki gleyma gleðinni“.
„Skemmtilegur vinnustaður“.
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Framsækni sögðu starfsmenn meðal annars birtast með eftirfarandi hætti í menningu Tollstjóra:
„Setjum okkur markmið - erum árangursmiðuð“.
„Starfsfólk sýnir frumkvæði og vilja til að afla sé þekkingar - það er forvitið og fróðleiksfúst“.
„Nýtum þá tækni sem til er hverju sinni“.
„Þjónustan er góð“.
„Hæft og ánægt starfsfólk“.
„Erum tilbúin til að afla okkur nýrrar / aukinnar þekkingar til að takast á við nýjungar“.
„Verklagsreglur og ferlar eru skýrir og tryggja samræmd vinnubrögð“.
„Leggjum okkur fram um að fylgja breytingum í þjóðfélaginu og tileinka okkur
tækninýjungar“.
„Leggjum okkar af mörkum til að hafa áhrif og móta framtíðina“.
„Starfmenn eru frjóir og koma með tillögur til umbóta“.
Samandregið telja starfsmenn traust helst birtast í fagmennsku, réttlæti, jafnræði, áreiðanleika og
heilindum; samvinnu í bjartsýni, gleði, jákvæðni, fordómaleysi, skilningi og virðingu og framsækni í
vilja til að ná árangri, nýsköpun, frumkvæði og þjónustu.
Starfsmenn sögðu ávinning þeirra og Tollstjóra af menningu sem einkennist af
trausti/samvinnu/framsækni meðal annars birtast í góðum vinnustað, þar sem almenn vellíðan,
starfsánægja, góður starfsandi og stolt af Tollstjóra sem vinnuveitanda er ríkjandi. Ennfremur í
skilvirkni, ánægju viðskiptavina og annarra hagsmunaaðila, góðu orðspori og ímynd.
Starfsmenn lögðu fram ýmsar hugmyndir að aðgerðum sem grípa mætti til svo að
traust/samvinna/framsækni verði enn frekar ríkjandi í menningu Tollstjóra. Vegna fjölda voru
hugmyndirnar flokkaðar eftir efni meðal annars í þeim tilgangi að fá yfirsýn yfir þær. Hugmyndir
starfsmanna vörðuðu:
stjórnun, stefnumótun og áætlanagerð
kynningarmál
starfsþróun, fræðslu, sí- og endurmenntun
starfsmannamál
þjónustu- og gæðamál
fyrirkomulag innheimtu
tölvu- og tæknimál
vefsvæðið
samskipti
samvinnu
Þá var spurt um gildin í viðhorfskönnun meðal starfsmanna. Tilgangurinn með framkvæmd
könnunarinnar var að fá upplýsingar um árangur á völdum þáttum sem mikilvægir eru í uppbyggingu
góðs vinnustaðar og lögð verður rík áhersla á í umbótastarfi hjá Tollstjóra á komandi árum. Þá var hver
starfsmaður beðinn að meta stjórnunarstörf næsta yfirmanns. Með innleiðingu stjórnunarmats er lögð
aukin áhersla á stjórnunarhætti hjá Tollstjóra. Upplýsingunum er ætlað að nýtast til starfsþróunar
einstakra stjórnenda en einnig til að bæta stjórnun hjá embættinu almennt.
Spurt var þriggja spurninga um gildin. Spurningarnar og niðurstöðurnar voru sem hér segir:
1.
2.
3.

Gildi Tollstjóra traust er mér leiðsögn í daglegu starfi.
Einkunnin 3,94 á kvarðanum 1 - 5.
Gildi Tollstjóra samvinna er mér leiðsögn í daglegu starfi.
Einkunnin 4,00 á kvarðanum 1 - 5.
Gildi Tollstjóra framsækni er mér leiðsögn í daglegu starfi.
Einkunnin 3,83 á kvarðanum 1 - 5.

Endurgjöf starfsmanna ber með sér að þeim þykja gildi Tollstjóra góð, með öðrum orðum að
ávinningur þeirra og Tollstjóra af menningu sem einkennist af trausti/samvinnu/framsækni sé mikill,
en líka að grípa þarf til aðgerða svo þau gildi verði enn frekar ríkjandi í menningu Tollstjóra.
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Upplýsingar um persónuleg gildi starfsmanna liggja ekki fyrir. Niðurstöður viðhorfskönnunar leiða hins
vegar í ljós að yfirlýst gildismat Tollstjóra og gildismat starfsmanna fer vel saman þar sem starfsmenn
eru frekar sammála (einkunnin 4) fullyrðingum þess efnis að gildi Tollstjóra
traust/samvinna/framsækni séu þeim leiðsögn í daglegu starfi. Af gildunum þremur samsama
starfsmenn sig betur gildunum traust og samvinna en framsækni.
Skoðað var hvort munur er á afstöðu starfsmanna til gildanna eftir því hvernig þeir svara
kjarnaspurningum könnunarinnar (meðaleinkunn). Þær mæla þá þætti sem mikilvægir eru í
uppbyggingu góðs vinnustaðar svo sem stjórnun, hvatningu og endurgjöf, samvinnu og starfsþróun.
Niðurstöður leiða í ljós mikinn mun. Starfsmenn sem upplifa að vel sé staðið að þeim þáttum hjá
Tollstjóra (blá súla: meðaleinkunn kjarnaspurninga liggur á bilinu 4,2 - 5,0) samsama sig mun betur
gildum embættisins en þeir sem ekki eru jafn jákvæðir í afstöðu sinni (græn súla: meðaleinkunn á
bilinu 3,7 - 4,19 og rauð súla: meðaleinkunn á bilinu 1,0 - 3,69).

Viðskiptavinir og aðrir hagsmunaaðilar
Greining á viðskiptavinum og öðrum hagsmunaaðilum Tollstjóra var gerð í þeim tilgangi að öðlast betri
skilning á hagsmunum og væntingum þeirra sem stefna embættisins og starfsemi þess varðar.
Ennfremur til að skilgreina þá hópa sem árangursmælingar Tollstjóra skulu ná til. Hér fer umfjöllun um
viðskiptavini/hagsmunaaðila og hagsmuni þeirra. Ítarlegri umfjöllun er í viðauka. Sjá viðauka:
Viðskiptavinir og aðrir hagsmunaaðilar.

Viðskiptavinir
Viðskiptavinir
Gjaldendur: einstaklingar og lögaðilar

Endurskoðendur og lögmenn

Góð og skilvirk þjónusta. Fá réttar
upplýsingar þegar eftir þeim er leitað.

Aðrir innheimtumenn ríkissjóðs
Aðrir innheimtumenn ríkissjóðs fái
verklagsreglur og leiðbeiningar við
innheimtu skatta og gjalda ásamt
fræðslu.

Jafnræðis- og meðalhófsreglu skattaog stjórnsýsluréttar sé fylgt.

Stofnanir sem leggja á/fá sértekjur: Til dæmis Lyfjastofnun, Þjóðskrá og Neytendastofa.
Þessar stofnanir fái skilvirka og
árangursríka innheimtu sinna tekna.
Vörsluhafar; farmflytjendur; tollmiðlarar; inn- og útflytjendur; hraðsendingar-fyrirtæki; tollfrjálsar verslanir, tollfrjálsar
forðageymslur, frísvæði, tollvörugeymslur og afgreiðslugeymslur
Auðveldun löglegra viðskipta.
Sendingar ekki stöðvaðar að
nauðsynjalausu.

Framlag til jöfnunar samkeppnisstöðu.

Góð þjónusta.

Góð miðlun upplýsinga.

Hagsmunir tengdir rafrænni
afgreiðslu/rafrænum samskiptum.

Afgreiðslutími/hraði.

Samtök atvinnulífsins; Viðskiptaráð; Félag atvinnurekenda; Samtök fiskmarkaða; Landssamband smábátaeigenda;
Fiskvinnslur án útgerða; Samál; Neytendasamtökin.
Samstarf og skilningur á þörfum.
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Aðrir hagsmunaaðilar
Samfélagið
Að embættið tryggi ríkissjóði sem
mestar tekjur til reksturs
velferðarþjóðfélags með skilvirkum og
réttum hætti.

Vernd gegn innflutningi ólöglegs og oft
hættulegs varnings.

Auðveldun löglegra viðskipta.

Framlag til jöfnunar samkeppnisstöðu á
markaði.

Hagkvæmni í rekstri.

Vel skilgreint og gagnsætt umsóknarferli
vegna starfa hjá embættinu.

Námskeið við hæfi séu í boði á vegum
Tollskólans.

Almenningur hafi greiðan aðgang að
þjónustu embættisins.

Stjórnvöld og
samstarfsstofnanir
Alþingi, ríkisstjórn, fjármála- og efnahagsráðuneytið, önnur ráðuneyti og stofnanir, sveitarfélög, ríkisendurskoðun,
ríkislögmaður, ríkissaksóknari, sérstakur saksóknari og erlend skattinnheimtuyfirvöld.
Hagkvæmni og aðhald í rekstri.

Embættið nái sem bestum árangri við
innheimtu tekna ríkissjóðs.

Embættið fylgi lögum og reglum á sviði
innheimtu opinberra gjalda.

Embættið sinni hlutverki sínu sem best
og liður í því er að veita framúrskarandi
þjónustu.

Auðveldun löglegra viðskipta.

Vernd samfélagsins gegn innflutningi
ólöglegs og oft hættulegs varnings.

Tekjuöflun í ríkissjóð.

Sérþekking á háu stigi.

Tollstjóri hafi sterka og góða ímynd.

Gagnkvæmur virðisauki sé af samstarfi.
Stofnanir sem taka við eða miðla upplýsingum til Tollstjóra.
Að upplýsingamiðlun og annað samstarf
gangi vel fyrir sig, upplýsingaflæði sé
rétt og tímanlegt og samskipti góð.
Stofnanir í beinu samstarfi
Samstarf stuðli að góðum árangri
varðandi vernd samfélagsins, álagningu
og innheimtu gjalda, rannsóknir brota.
Stofnanir sem veita inn- eða útflutningsleyfi: Lögregluyfirvöld, Geislavarnir ríkisins, Lyfjastofnun, Samgöngustofa,
Umhverfisstofnun, Vinnueftirlit ríkisins, Póst- og fjarskiptastofnun, Fiskistofa, MAST, Utanríkisráðuneyti, Minjastofnun
Íslands, Velferðarráðuneyti, Umhverfis- og auðlindaráðuneyti.
Verndun landamæra.

Góð samskipti og samvinna.

Hafnaryfirvöld og Isavia
Gott og tímanlegt upplýsingaflæði, m.a.
vegna koma og brottfara fara.

Gagnkvæmt traust og góð samskipti
vegna ýmissa annarra mála, s.s.
flugverndar og grunsamlegra atvika á
hafnarsvæðum (siglingavernd).

Að Tollstjóri veiti lögboðna þjónustu til
viðskiptavina þessara aðila.

Aðrir innlendir hagsmunaaðilar
Stéttarfélög og fræðslusjóðir
Trúnaðarmenn og öryggistrúnaðarmenn
séu hjá Tollstjóra.

Starfsmenn Tollstjóra séu vel upplýstir
um starfsemi þessara aðila.
Upplýsingar séu aðgengilegar.

Háskólar, Starfsmennt, Starfsþróunarsetur BHM, EHÍ, VSF, IRMA, Upplýsing, Dokkan, Stjórnvísi og fleiri aðilar
Starfsmenn Tollstjóra sæki fræðslu. Þeir
miðli þekkingu og reynslu á þeirra
vettvangi.

Gagnkvæmir hagsmunir Tollstjóra og
háskóla af samvinnu í fræðastarfi um
tollamál.

Birgjar: söluaðilar vöru og þjónustu
Tollstjóri skipti við þá sem eru aðilar að
ríkiskaupasamningnum sé þess kostur.

Tollstjóri bjóði út öll útboðsskyld verk
lögum samkvæmt.

Tímanleg greiðsla reikninga.

Áframhaldandi viðskipti. Vara/þjónusta
uppfylli þarfir og væntingar Tollstjóra.

Samráðs um afhendingu þjónustu/vöru.
Nauðsynlegum undirbúningi lokið fyrir
afhendingu.

Fjölmiðlar
Réttar og tímanlegar fréttatilkynningar.
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Erlendir hagsmunaaðilar
OLAF; Europol; PTN; WCO; EFTA; NTR og ESA
Þátttaka alþjóðasamfélagsins í
framþróun á sviði tollamála.
ISO og IPMA
Tollstjóri tileinki sér vinnubrögð skv.
stöðlum (og 25000) og viðmiðum (ICB
3.0).

Stjórnendur
Stefnu stofnunarinnar sé framfylgt.

Árangursrík framkvæmd innheimtu- og
tollamála.

Markvirkni og skilvirkni í öllu starfi.

Ánægðir starfsmenn sem sinna störfum
sínum af kostgæfni og skila góðu starfi.

Þjónusta sé sem best.

Nægilegt fjármagn til að sinna
verkefnum.

Skýr stefna í málaflokkum á ábyrgð
sviðs.

Stuðningur stjórnenda.

Nauðsynleg tæki og tól til staðar.

Skilvirkni í innra starfi.
Komið sé í veg fyrir tvíverknað.

Yfirsýn yfir starfsemina.

Góð þjónusta og samskipti; sýnilegt
árangursríkt starf.

Rekstur sé hagkvæmur.

Svið og deildir

Starfseiningar vinni vel saman og séu
samtaka í átt að árangri.

Tollskóli ríkisins og kennarar
Tollskóli ríkisins

Kennarar

Aðbúnaður skólans sé þannig að hann
nái markmiðum sínum og uppfræði um
tollamálefni og aðra starfstengda
þætti.

Vel skilgreind námsskrá og námsefni.
Góð samskipti og þverfagleg samvinna.
Eiga góð samskipti við tengiliði hjá
Tollstjóra.

Starfsmenn
Góð vinnuaðstaða og aðbúnaður til að
sinna starfi.

Góðir stjórnendur.

Starfs- og launakjör.

Hæfilegar áskoranir.

Þjálfun, starfsþróun, sí- og
endurmenntun, stöðuhækkun, umbun
og hvatning.

Starfsöryggi.

Öruggur vinnustaður.

Gott starfsumhverfi.

Sveigjanleiki í starfi.

Ákvarðanir séu teknar á faglegum
grunni.

Jafnrétti sé ríkjandi.
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Innra og ytra umhverfi
Hér er lagt mat á styrkleika og veikleika í innra starfsumhverfi Tollstjóra og ógnanir og tækifæri í ytra
umhverfi embættisins.

Styrkleikar og veikleikar í innra umhverfi
Mat á styrkleikum og veikleikum í innra umhverfi byggir á greiningu vinnuhópa og endurgjöf
starfsmanna. Annars vegar almennri endurgjöf á það sem vel er gert og betur má fara í starfsumhverfi
Tollstjóra sem starfsmenn komu á framfæri í vinnustofunum í upphafi stefnumótunarinnar og hins
vegar niðurstöðum þriggja viðhorfskannana meðal starfsmanna sem framkvæmdar voru á árunum
2013 og 2014; könnun Tollstjóra sem framkvæmd var af Capacent Gallup og „Stofnun ársins“, könnun
SFR - stéttarfélags í almannaþjónustu. Þátttakan í þessum könnunum var mjög góð. Alls 203
starfsmenn af 231 tóku þátt í könnun Tollstjóra og var svarhlutfallið því 88%. Árið 2013 svöruðu 170
starfsmenn af 239 könnuninni „Stofnun ársins“ og var svarhlutfallið því 71%. Árið 2014 var
svarhlutfallið í sömu könnun 73%. Fyrir liggja því gagnlegar upplýsingar um styrkleika og veikleika í
starfsumhverfi Tollstjóra.
Styrkleikar

Veikleikar

Greining vinnuhópa
Útgjöld innan fjárheimilda
Hæft og árangursdrifið starfsfólk
Lítil starfsmannavelta

Undirmannað og/eða skortur á starfsþekkingu hjá hluta
starfseininga
Þekking tapast þegar starfsmenn í sérhæfðum störfum hætta
Upplýsingaöryggi

Tollskólinn; Öflugt fræðslustarf á sviði innheimtu- og tollamála

Fræðsluáætlun

Upplýsingamiðlun innan sviða: Reglulegir fundir

Upplýsingamiðlun milli sviða

Vaxandi færni á sviði gæða- og verkefnastjórnunar

Fjöldi umbótaverkefna
Álag á þátttakendur í verkefnavinnu
Tíma- / fundastjórnun

Góð þjónusta

Þjónustustig óskilgreint

Eitt tollumdæmi

Skjalamál
Gamalt og ófullkomið tollakerfi (hugbúnaður)
Tölfræði og mælingar: Skráning og miðlun upplýsinga

Vinnustaðargreining; Stjórnendamat
Traust í garð yfirmanna

Markmiðasetning af hálfu yfirmanna

Yfirmönnum er annt um velferð starfsmanna

Útdeiling verkefna af hálfu yfirmanna

Starfsmenn geta leitað til yfirmanns síns

Miðlun upplýsinga af hálfu yfirmanna

Yfirmenn hjálpa til þegar á þarf að halda

Frumkvæði og framtakssemi yfirmanna
Uppbygging liðsanda af hálfu yfirmanna

Vinnustaðargreining (Q12) og Stofnun ársins
Starfsánægja

Hrós og viðurkenning

Skýrar væntingar

Hvatning og tækifæri til starfsþróunar

Vinnufélagar leggja sig fram

Álit starfsmanna skiptir máli

Umhyggja

Endurgjöf

Vinátta

Starfsandi

Starfsmönnum kemur vel saman við samstarfsfólk sitt

Samskipti milli sviða og starfsmanna almennt

Sveigjanleiki í vinnu

Launakjör

Sjálfstæði starfsmanna í starfi

Ímynd stofnunar
Stolt

Til styrkleika teljast þeir þættir sem komu best út í þessum könnunum (fimm hæstu einkunnirnar).
Ennfremur þeir þættir sem höfðu háa fylgni við starfsánægju og einkunn á billinu 4,2 - 5,0 í könnun
Tollstjóra.
Til veikleika teljast þeir þættir sem komu lakast út í þessum könnunum (fimm lægstu einkunnirnar).
Ennfremur þeir þættir sem höfðu háa fylgni við starfsánægju og meðaltal lægra en 3,7 í könnun
Tollstjóra.
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Þá voru niðurstöður Tollstjóra bornar saman við niðurstöður annarra stofnana. Í könnun Tollstjóra er
samanburðurinn við allar opinberar stofnanir í gagnabanka Capacent Gallup. Í könnuninni „Stofnun
ársins“ eru niðurstöður Tollstjóra aftur á móti bornar saman við stofnanir með 100 starfsmenn eða
fleiri. Tíu mestu frávikin í hverri könnun um sig voru skoðuð. Sá samanburður er Tollstjóra í óhag með
þremur undantekningum. Með öðrum orðum þá er einkunn Tollstjóra lægri í 27 tilvikum af 30 á þeim
þáttum sem spurt er um.

Ógnanir og tækifæri í ytra umhverfi
Mat á ógnunum og tækifærum í ytra umhverfi byggir á greiningu vinnuhópa og niðurstöðum
viðhorfskönnunar meðal almennings sem framkvæmd var af Maskínu árið 2014. Spurt var um viðhorf
til embættisins og þjónustu þess. Svarendur voru 844.
Ógnanir
Fjárveitingar til embættisins ekki í samræmi við verkefni
(niðurskurður).

Tækifæri
Aukið samstarf við innheimtumenn ríkissjóðs og
eftirlitsstofnanir.

Vaxandi ferðamannaiðnaður; Aukin eftirspurn eftir þjónustu
Tollstjóra og þar með álag á starfsmenn m.v. óbreyttan fjölda.
Aukin skipulögð glæpastarfsemi
Öryggi starfsmanna
Einkageirinn ásælist hæft starfsfólk hjá Tollstjóra.
Embættið er háð samstarfs- og hagsmunaaðilum með tilliti til
framþróunar og upplýsingagjafar.

Aukið samstarf stofnana t.a.m. um rafræna sjálfsafgreiðslu
fyrir viðskiptavini embættisins í gegnum þjónustugátt þess.
Rafræn stjórnsýsla - Rafræn þjónusta.

Kennitöluflakk lögaðila

Vilji fólks til sjálfsafgreiðslu.
Einföldun gjaldakerfis
Einföldun viðskipta
Vottaðir rekstraraðilar

Ekki næg framþróun á innheimtukerfi ríkisins (hluti af TBR).

Tækniframfarir
Margmiðlunartækniumhverfi

Fáir aðilar á sviði hugbúnaðargerðar og reksturs færir um að
þjónusta embættið með fullnægjandi hætti.

Uppbygging nýs þjónustulags hjá Tollstjóra gefur möguleika á
viðskiptum við fleiri hugbúnaðarframleiðendur en áður.
Viðurkenning fyrir árangur í starfi. Sjá nýsköpunarvefinn, vef
EIPA og stjórnendavefinn.
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Sóknaráætlun

Tollasvið

Tollasvið

5. Rafræn afgreiðsla fara

6. Aukið rafrænt upplýsingaflæði frá flugrekstaraðilum og farmflytjendum

Tollasvið

Tollasvið

Tollasvið

11. Innleiðing málastjórnunar fyrir viðskiptaferla innan tollakerfa

12. Rafvæðing ferla í tollafgreiðslu

13. Aukin virkni síu (viðskiptareglur)

Innheimtusvið

Tollasvið

10. Innleiðing áhættugreiningartóla

14. Afskriftir skattkrafna

Tollasvið

Innheimtusvið

9. Innleiðing frumskýrslu (ENS)

8. Einföldun framkvæmdar við innheimtu skatta og gjalda

Skrifstofa tollstjóra

Tollasvið

4. Áhrif samnings WTO um viðskiptaliprun á tollframkvæmd

7. Ein þjónustugátt

Tollasvið

Innheimtusvið

Tollasvið

Ábyrgð

3. Mælingar og lækkun villutíðni í tollskýrslum

2. Þróun samræmingar- og eftirlitshlutverks við innheimtu opinberra gjalda

1. Viðurkenning rekstraraðila: Innleiðing á AEO

Verkefni

Samfélag og viðskiptavinir: Tollframkvæmd og innheimta til fyrirmyndar

Q4 2016

Q1 2017

Q1 2017

Q3 2017

Q3 2015

Skilvirk og árangursrík
tollframkvæmd
Skilvirk og árangursrík
tollframkvæmd
Skilvirk og árangursrík
tollframkvæmd
Skilvirk og árangursrík
tollframkvæmd
Skilvirk og árangursrík
innheimta skatta og
gjalda

Q1 2016

Skilvirk og árangursrík
tollframkvæmd

Q3 2016

Q4 2015

Skilvirk og árangursrík
tollframkvæmd

Skilvirk og árangursrík
tollframkvæmd

Q4 2015

Skilvirk og árangursrík
tollframkvæmd

Q2 2016

Q1 2016

Skilvirk og árangursrík
tollframkvæmd

Skilvirk og árangursrík
innheimta skatta og
gjalda

Q2 2015

Skilvirk og árangursrík
innheimta skatta og
gjalda

Q1 2016

Q2 2013

Skilvirk og árangursrík
tollframkvæmd

Góð þjónusta og ímynd

Ræs

Árangursmarkmið

9 mán.

36 mán.

60 mán.

18 mán

36 mán.

24 mán.

36 mán.

120 mán.

36 mán.

21 mán.

69 mán.

12 mán.

27 mán.

21 mán.

Verktími

30 mkr.

1 mkr.

2 - 3 mkr.

35 mkr.

Kostnaður

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Í samfélags- og viðskiptavinavídd er meginmarkmið Tollstjóra að vera til fyrirmyndar í allri tollframkvæmd og innheimtu. Sett hafa verið þrjú árangursmarkmið til að ná því
fram: SV1) Skilvirk og árangursrík innheimta skatta og gjalda, SV2) Skilvirk og árangursrík tollframkvæmd, og SV3) Góð þjónusta og ímynd.
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Verkefnaskrá Tollstjóra gefur yfirlit yfir verkefni í undirbúningi og framkvæmd. Undirbúningur felur meðal annars í sér gerð verkefnisáætlunar. Í verkefnisáætlun er gerð nánari grein fyrir heildarávinningi sérhvers verkefnis. Verk- og tímaáætlun er ennfremur sett þar fram auk
áætlunar um kostnað. Upplýsingum hér um áætlaðan verktíma og kostnað verður því að taka með fyrirvara vegna óvissu þar til frekari áætlanagerð hefur farið fram. Á grundvelli verkefnisáætlunar er framkvæmd verkefnis ræst með samþykki verkefnaráðs.

Á sóknaráætlun Tollstjóra eru 25 valin verkefni sem stuðla að því að framtíðarsýn embættisins, stefnu og markmiðum þess verði náð. Verkefnin voru valin úr fjölda tillagna og ávinningur þeirra metinn út frá ákveðnum viðmiðum af yfirstjórn og hópi starfsmanna sem gaf kost á
sér í þá vinnu. Til einföldunar í framsetningu sóknaráætlunar er aðeins eitt árangursmarkmið tilgreint fyrir hvert verkefni þó að í reynd stuðli verkefni oftar en ekki að því að fleiri en einu árangursmarkmiði verði náð.

Sóknaráætlun

Q2 2014

Q2 2015

Q1 2015

Virkt og vottað
gæðastjórnkerfi
Ábyrg upplýsinga- og
skjalastjórn

Stefnumiðað val og
stýring verkefna

Skilvirk og örugg
upplýsingatækni

Rekstrar- og
upplýsingatæknisvið
Mannauðssvið

Mannauðssvið

22. Samþætting upplýsingakerfa: Þjónustumiðuð högun

23. Gerð starfsþróunaráætlana

24. Stjórnendafræðsla

25. Grænt bókhald

Verkefni

1,5 mkr.

0,7 - 1 mkr.

2,3 mkr.

3,6 mkr.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Q2 2016

Q1 2015

Q2 2015

30 mán.

30 mán.

24 mán.

21 mán.

21 mán.

21 mán.

Verktími

5 mkr.

1 mkr.

4 mkr.

1,5 - 3,5 mkr.

0,5 mkr.

1 mkr.

Kostnaður

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Árangursmarkmið
Vönduð áætlanagerð og
markviss eftirfylgni

Ábyrgð
Rekstrar- og
upplýsingatæknisvið

Q1 2015

Ræs

12 mán.

Verktími

0

Kostnaður

2015

2016

2017

2018

2019

2020

29

Í fjármálavídd er meginmarkmið Tollstjóra „Árangursrík fjármálastjórn“. Sett hafa verið þrjú árangursmarkmið til að ná því fram: F1) Útgjöld innan fjárheimilda, F2) Góð nýting
fjármuna og F3) Vönduð áætlanagerð og markviss eftirfylgni.

Góður vinnustaður

Góður vinnustaður

Skilvirk og örugg
upplýsingatækni

Rekstrar- og
upplýsingatæknisvið

21. Innleiðing stjórnkerfis upplýsingaöryggis skv. ISO 27001

Q2 2015

Q4 2014

Ræs

Jafnréttis og sanngirni sé
gætt

Árangursmarkmið

Mannauðssvið

Fjármál: Árangursrík fjármálastjórn

30 mán.

12 mán.

27 mán.

18 mán.

Kostnaður

SS1) Góður vinnustaður, SS2) Gildi Tollstjóra traust, samvinna og framsækni í hávegum höfð, SS3) Heilsa, öryggi og vellíðan í fyrirrúmi, SS4) Jafnréttis og sanngirni sé gætt,
og SS5) Skilvirk og örugg upplýsingatækni.

Q4 2014

20. Innleiðing jafnlaunastaðals ÍST 85:2012

Q1 2014

Virkt og vottað
gæðastjórnkerfi

Verktími

Hvað varðar starfsfólk og starfsumhverfi er meginmarkmið Tollstjóra „Vöxtur í krafti mannauðs og tækni“. Sett hafa verið fimm árangursmarkmið til að ná því fram:

Ræs

Árangursmarkmið

V1) Vönduð ákvarðanataka og málsmeðferð, V2) Árangursríkt samstarf við samstarfsstofnanir, atvinnulífið og aðra hagsmunaaðila, V3) Virkt og vottað gæðastjórnkerfi,
V4) Ábyrg upplýsinga- og skjalastjórn, og V5) Stefnumiðað val og stýring verkefna.

Í tengslum við verklag er meginmarkmið Tollstjóra „Faglegir starfshættir og stöðugar umbætur“. Sett hafa verið fimm árangursmarkmið til að ná því fram:

Góður vinnustaður

Mannauðssvið

19. Innleiðing fræðslu- og ráðningarkerfa ORRA

Verkefni

Ábyrgð

Þróunarsvið

18. Stöðluð stýring verkefna

Starfsfólk og starfsumhverfi: Vöxtur í krafti mannauðs og tækni

Þróunarsvið

Skrifstofa tollstjóra

Þróunarsvið

Ábyrgð

17. Gerð skjalavistunaráætlunar

16. Innleiðing á aðferðafræði áhættustjórnunar

15. Innleiðing gæðastjórnkerfis skv. ISO 9001 staðlinum

Verkefni

Verklag: Faglegir starfshættir og stöðugar umbætur

Stefnumótunarferlið
og lokaorð tollstjóra

Stefnumótunarferlið
Í byrjun ársins 2012 hóf embættið að undirbúa vinnu við mótun stefnu Tollstjóra til ársins 2020. Afurð
þeirrar undirbúningsvinnu voru drög að nýrri lýsingu á hlutverki Tollstjóra, stefnu, framtíðarsýn og
gildum með yfirskriftinni „Tollstjóri 2020: Sókn fyrir atvinnulíf og samfélag".
Stefnuskjalið var kynnt öllu starfsfólki og vinnustofur skipulagðar í þeim tilgangi að rýna það og ræða
sérstaklega gildin traust, samvinna og framsækni sem er ætlað að vera leiðarljós í þróun embættisins
á komandi árum.
Alls 24 vinnustofur voru haldnar á tímabilinu 23. janúar - 9. febrúar 2012. Afurð þeirrar vinnu var
skýrsla með endurgjöf starfsmanna á stefnuskjalið, almennri endurgjöf starfsmanna á það sem vel er
gert og betur má fara í starfsumhverfi Tollstjóra og endurgjöf starfsmanna á gildin.
Stefnuskjalið var í framhaldinu endurskoðað og formlega gefið út 18. maí 2012.
Síðari hluta ársins 2012 var lagður grunnur að breyttu stjórnskipulagi. Nýtt stjórnskipulag
endurspeglar aukna áherslu Tollstjóra á annars vegar upplýsingatæknimál með tilkomu rekstrar- og
upplýsingatæknisviðs (áður rekstrarsvið) og hins vegar gæða- og öryggismál, upplýsinga- og skjalamál
og verkefnastjórnun með tilkomu nýs stoðsviðs, þróunarsviðs. Nýja stjórnskipulagið var kynnt 7.
febrúar 2013.
Árið 2013 og fram á mitt ár 2014 var samhliða unnið að eftirfarandi verkþáttum í
stefnumótunarferlinu:
- Lykilþættir starfseminnar, markmið og mælikvarðar á árangur skilgreindir
- Stefnumótun fyrir kjarnastarfsemi Tollstjóra, innheimtu og tollframkvæmd, og svið er styðja
starfsemina.
- Stöðumat
- Sóknaráætlun og verkefnaskrá
- Skýrslugerð
Stefnumótunarferlið var umfangsmikið og krefjandi en jafnframt skemmtilegt verkefni sem
starfsmenn Tollstjóra tóku þátt í af áhuga. Góð samvinna hefur skilað afurðum sem starfsmenn geta
verið stoltir af.
Ferlið tók lengri tíma en áætlað var. Ástæðuna er einkum að rekja til þess að verkefnið jókst að
umfangi, vegna breytinga á stjórnskipulagi og nýrra umbótaverkefna. Þá var verkefnið unnið án
aðkomu utanaðkomandi ráðgjafa. Fyrir vikið fylgdi því óveruleg bein útgjöld. Betur upplýst og
reynslunni ríkari mun endurskoðun stefnunnar án vafa taka skemmri tíma.
Lagt var upp með að útbúa stefnumótunarskýrslu sem er hagnýtt stjórntæki, sem sátt ríkir um meðal
stjórnenda að framfylgja og flest allir starfsmenn geta verið ánægðir með.
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Lokaorð tollstjóra
Það getur verið erfitt að breyta eigin hegðun. Flest erum við föst í viðjum vanans og gerum helst ekki
miklar breytingar á eigin lífsstíl nema mikið liggi við. Sannfæring fyrir því að breytinga sé þörf, sterkur
vilji og þrautseigja eru forsendur þess að einstaklingar nái varanlegum árangri í að breyta hegðun
sinni í því skyni að ná betri árangri í því sem þeir taka sér fyrir hendur.
Þegar svo erfitt er að breyta eigin hegðun þarf ekki að koma á óvart að breytingar á hegðun og
starfsháttum hóps manna geti verið afar erfiðar og því ekkert sjálfgefið að embætti Tollstjóra nái að
framfylgja þeim markmiðum sem að fram koma í þessari stefnumótunarskýrslu til ársins 2020.
Hindranir í vegi innleiðingar geta verið margvíslegar.
Í fyrsta lagi þarf að ríkja sameiginlegur skilningur starfsmanna og annarra hagsmunaaðila á því að þörf
sé á breytingum. Jafnframt skýr sýn á það hvert ætlunin er að stefna. Í tilfelli Tollstjóra veltu eflaust
margir því fyrir sér í upphafi hvort málin væru ekki bara í ágætum farvegi og hvort að nokkur sérstök
ástæða væri til að leggja út í þá vinnu sem gjarnan fylgir breytingum. Því er til að svara að um þessar
mundir eiga miklar breytingar sér stað úti í samfélaginu: nýjar áhættur, ný tækni, nýir viðskiptahættir,
nýjar kröfur og ný hugsun svo fátt eitt sé nefnt. Því er varla raunhæft að gera ráð fyrir að embætti
Tollstjóra þurfi ekki að taka mið af slíkri þróun. Breytingar eru í raun nauðsynlegar í starfsemi
embættisins ef starfsmenn þess eiga að geta staðið undir þeim kröfum sem til þeirra verða gerðar á
næstu árum.
Í öðru lagi er oft skortur á hvatningu til starfsmanna í umbreytingarferlinu. Samskipti eru oft ónóg á
milli stjórnenda og starfsmanna, samráð ekki nægjanlegt og eignarhald starfsmanna á niðurstöðum
ekki sterkt vegna þess að þeir eru ekki á markvissan hátt virkjaðir til þátttöku í ferlinu. Síðan skortir oft
á að tekist sé á við þær hindranir sem upp koma með viðeigandi hætti. Hjá Tollstjóra voru haldnar 24
vinnustofur í þeim tilgangi að rýna meginstefnu embættisins. Eftir þá vinnu á að ríkja sátt um hlutverk,
stefnu, framtíðarsýn og gildi embættisins meðal starfsmanna. Jafnframt hefur verið haft náið samráð
við fjármála- og efnahagsráðuneytið í þessari stefnumótunarvinnu. Það er því ljóst á hvaða leið
embættið er. Þá hafa stefnur málaflokka og 20 mælanleg markmið verið mörkuð út frá fjórum
lykilvíddum starfseminnar í samráði við starfsmenn. Þess hefur því verið gætt að virkja starfsmenn til
þátttöku. Þessi góða almenna þátttaka í stefnumótunarvinnunni gerir það að verkum að engar stórar
hindranir virðast fyrir hendi innanhúss hvað varðar innleiðingu stefnunnar. Hins vegar þarf embættið
að treysta á góða samvinnu aðila utan embættisins og þá ekki síst innan stjórnsýslunnar. Þar gæti
ýmislegt orðið til fyrirstöðu.
Í þriðja lagi getur skortur á sérþekkingu á ákveðnum sviðum komið í veg fyrir að breytingar nái fram að
ganga. Ný tækni og breytt vinnulag geta krafist nýrrar þekkingar eða viðbótarþjálfunar. Þá þarf að æfa,
leiðbeina og þjálfa starfsmannahópinn í enn ríkari mæli eða í ákveðnum tilfellum að útvista
verkefnum. Í mannauðsstefnu embættisins er lögð rík áhersla á starfsmiðaða þekkingu og tækifæri til
starfsþróunar Í breytingarferli er ástæða til að skipuleggja sérstaklega þekkingaröflun sem styður við
breyttar áherslur. Sú viðbótarþekking sem starfsmenn þurfa að tileinka sér verður því útlistuð og
starfsþróunaráætlun gerð í samræmi við hana.
Til að festa breytingar í sessi og viðhalda áhuga starfsmanna og annarra hagsmunaaðila á
viðfangsefninu þarf að lokum að koma til stöðug endurgjöf á þeim árangri sem náð er hverju sinni.
Stjórnendur þurfa að leggja sig fram við að halda fólki vel upplýstu um framgang breytinganna og vera
opnir fyrir nýjum tillögum og lausnum. Augljóst er að stefnumótun er vegferð sem verður að vera
sveigjanleg í því að bregðast við nýjum áskorunum á hverjum tíma. Margir eiga mikið undir því að
embættinu takist sem best til í því að sinna sínu hlutverki Sú staðreynd hvetur starfsmenn Tollstjóra til
að tryggja farsæla innleiðingu þessarar stefnumótunar.
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Viðauki:
Tollstjóri 2020;
Sókn fyrir atvinnulíf og samfélag

Tollstjóri 2020
SÓKN FYRIR ATVINNULÍF
OG SAMFÉLAG

Tollstjóri 2020 er stefnumarkandi skjal um öfluga og skilvirka stofnun sem styður við
atvinnulífið og velferð allra hópa samfélagsins. Það felur í sér áform um fjárfestingar í
mannauði og nauðsynlegum innviðum Tollstjóra og stefnu um hvernig megi styrkja
menntun og menningu, nýsköpun og þróun innan stofnunarinnar í þágu samfélagsins
í heild.

Hlutverk
Við verndum samfélagið og tryggjum ríkinu tekjur.
Kjarnastarfsemi Tollstjóra er á sviði innheimtu- og tollamála. Embættið hefur með
höndum tollframkvæmd í landinu ásamt innheimtu opinberra gjalda fyrir ríki og
sveitarfélög í stjórnsýsluumdæmi höfuðborgarsvæðisins. Auk þess sinnir Tollstjóri
víðtæku þjónustuhlutverki gagnvart samfélaginu. Með markvissum og nútímalegum
aðferðum stuðlar embættið að aukinni samkeppnishæfni atvinnulífs og auknum
lífsgæðum einstaklinga.

Stefna
Stefna Tollstjóra er að vera framsækin ríkisstofnun sem er þekkt fyrir að standa vörð
um hagsmuni almennings og atvinnulífs, veita góða og skilvirka þjónustu og hlúa að
mannauði sínum.

Framtíðarsýn
Árið 2020 verði innheimta opinberra gjalda og framkvæmd tollamála árangursrík,
einföld og hagkvæm. Tollstjóri verði framsækin, traust stofnun sem með samvinnu
við hagsmunaðila stuðlar að velferð allra hópa samfélagsins. Tollstjóri verði í fremstu
röð hvað varðar fagmennsku og rafræna stjórnsýslu.

Tollstjóri 2020
SÓKN FYRIR ATVINNULÍF
OG SAMFÉLAG
Gildi
Gildi Tollstjóra eru traust, samvinna og framsækni.
Traust birtist í því að ganga má út frá því sem vísu að afgreiðsla mála byggi á fyrirliggjandi staðreyndum og sé í samræmi við lög, reglur og góða stjórnsýsluhætti.
Viðskiptavinir og starfsmenn geta treyst því að erindi þeirra séu unnin af heilindum
og að allir njóti jafnræðis. Áreiðanleiki í samskiptum, vandaðir starfshættir og vilji til
að gera stöðugt betur leiðir til þess að allir hópar samfélagsins upplifa trausta og
góða þjónustu.
Samvinna birtist í því að lögð er áhersla á gott samstarf við hagsmunaaðila vegna
þess að starfsmenn trúa að það skili gagnkvæmum ávinningi. Gagnkvæm virðing
leiðir til uppbyggilegra skoðanaskipta og heilbrigðs ágreinings. Starfsmenn hafa
bjartsýni, gleði og jákvæðni að leiðarljósi í öllum samskiptum. Ánægjulegt og gefandi
samstarf jafnt innbyrðis og gagnvart hagsmunaaðilum stuðlar að góðum starfsanda,
starfsánægju og framþróun verkefna.
Framsækni birtist í því að lögð er áhersla á þekkingu, nýjustu tækni og einföldun
ferla til hagsbóta fyrir hagsmunaaðila og starfsmenn. Kapp er lagt á að hagsmunaaðilar fái bestu mögulegu lausnir hverju sinni. Starfsmenn sýna frumkvæði í starfi og
láta verkin tala. Markmið eru sett og árangur mældur. Starfsmenn viðurkenna mistök
og læra af þeim.

Customs 2020
IMPROVING BUSINESS
& SOCIETY

Customs 2020 is a mission-defining strategic document concerning an effective and
efficient institution. The Directorate of Customs makes its contribution to the
business sector and to the general welfare of society by being a strong and administratively efficient institution. The strategy calls for investment in human resources
and infrastructure at the Directorate of Customs and a strengthened culture of
continuous education, innovation and development within the institution.

Role
We protect society and secure revenue for the state.
Customs control and revenue collection represent the core operations of the Directorate of Customs. The institution is responsible for Icelandic customs control as
well as the collection of public levies for the state and the various municipalities
within the administrative district of the capital region. Furthermore, the Directorate
of Customs has a wide reaching role regarding public service. The Directorate of
Customs contributes to the competitiveness of business and to the quality of life of
the citizens by employing modern, targeted methods of work.

Mission
The mission of the Directorate of Customs is to protect the interests of the general
public and the business sector by being a progressive institution where staff provide
efficient high quality service.

Vision
In the year 2020 the administration of collecting public levies and customs control
will be simple, effective and efficient. The Directorate of Customs will be a progressive, trusted institution supporting general social welfare through cooperation with
stakeholders. The institution will be first rate in terms of professionalism and electronic administration.

Customs 2020
IMPROVING BUSINESS
& SOCIETY
Values
Our core values are trust, collaboration and progress.
Trust is rooted in the firm assurance that all matters will be handled according to
available facts and in full compliance with existing laws, regulations and solid administrative practices. Customers and employees alike can rest assured that their matters will be handled with fairness and equality. Consistency in communications,
carefully honed business practices and our ethos of constant improvement ensures
trustworthy, quality service for everyone.
Collaboration is manifest in our emphasis on close cooperation with stakeholders
because of our employees’ firm belief in its mutual benefit. Mutual respect begets
constructive dialogue and healthy difference of opinion. In all communications our
employees are guided by optimism and a positive attitude. An enjoyable and rewarding collaboration, amongst employees and stakeholders alike, contributes to a
positive work environment, increased job satisfaction and progressive project
development.
Progress is achieved by placing emphasis on expertise, technology advancement
and process simplification for the benefit of both employees and stakeholders. We
strive to provide the best possible solutions to stakeholders at all times. Our
employees show initiative and prefer to let their efforts speak for themselves.
Objectives are established and progress is tracked. Our employees acknowledge
their mistakes and learn from them.

Viðauki:
Innheimtustefna

Innheimtustefna
1. Meginstefna og grundvöllur
Hlutverk Tollstjóra er að vernda samfélagið og tryggja ríkinu tekjur. Í því samhengi leggur Tollstjóri
áherslu á skilvirka og árangursríka innheimtu skatta og gjalda, vandaða þjónustu og réttaröryggi
gjaldenda. Innheimtustefnan byggir á þeirri forsendu að flestir einstaklingar og lögaðilar vilji greiða
skatta og gjöld á réttum tíma. Við innheimtu opinberra gjalda er lögð áhersla á innheimtu hjá aðilum
sem ekki vilja greiða þó þeir hafi greiðslugetu. Þeir sem eru skilvísir eiga rétt á því að innheimtumenn
bregðist við og krefjist greiðslu hjá þeim sem ekki standa í skilum. Það tryggir réttlátt samfélag og
eðlilega samkeppni atvinnulífsins.
Gildi Tollstjóra eru traust, samvinna og framsækni. Þau eru höfð að leiðarljósi við framkvæmd
innheimtustefnunnar.

2. Innheimtuúrræði
Innheimtuúrræði taka mið af flokkun gjaldenda sem ræður því hvaða leiðir eru valdar við innheimtu
opinberra gjalda hverju sinni.
Liðsmenn eru einstaklingar og lögaðilar sem hafa vilja og getu til að greiða. Við leiðbeinum þeim og
bjóðum greiðsluáætlanir til að komast hjá íþyngjandi innheimtuaðgerðum. Þetta byggir á þeirri
forsendu að samvinna í þessu tilliti er hagur beggja. Samvinna við liðsmenn er líkleg til að skila árangri
og byggja upp traust.
Vanskilamenn eru einstaklingar og lögaðilar sem annars vegar hafa greiðslugetu en skortir viljann til
þess að greiða og hins vegar þeir sem ekki hafa greiðslugetu. Við fylgjumst vel með vanskilamönnum
og beitum þá viðeigandi innheimtuaðgerðum. Þetta byggir á þeirri forsendu að lögaðilum og
einstaklingum sem hafa greiðslugetu ber samfélagsleg skylda til að standa skil á þeim sköttum sem
hafa verið lagðir á þá. Þeir sem geta greitt eiga að greiða.
Sú aðferð sem er notuð í innheimtunni hverju sinni er valin út frá hlutlægum viðmiðum,til dæmis
hvort gjaldandinn er lögaðili eða einstaklingur, upphæð skuldarinnar, tekjum gjaldandans, hvaðan
tekjurnar koma, eignastöðu og eðli skuldarinnar. Þessi skoðun á að leiða til þess að skilvirkasta
innheimtuleiðin verði valin.
Aðferðirnar sem notaðar eru við innheimtu skatta og gjalda geta verið frá leiðbeiningum til
viðkomandi aðila um greiðslu skuldar, boði um gerð greiðsluáætlunar til gerðar „þvingaðra“
greiðsluáætlana og beitingar fullnustugerða. Sú aðferð sem er valin er alltaf byggð á þeirri forsendu að
hún auki líkur á greiðslu skattskuldar.
Í eftirfarandi umfjöllun er þessum aðferðum lýst nánar.

2.1. Leiðbeiningar og upplýsingagjöf
Að öllu jöfnu er innheimtumaður ríkissjóðs ekki í sambandi við liðsmenn nema til að veita þeim
þjónustu þegar þess er óskað. Við veitum þeim sem besta þjónustu við skattskil með rafrænum
sjálfsagreiðslumöguleikum, greinargóðri upplýsingagjöf í gegnum þjónustuver embættisins og
upplýsingavef.

Vægustu innheimtuúrræði
Við bjóðum þeim lögaðilum og einstaklingum sem vilja halda sig við reglurnar upp á greiðsluáætlanir.
Við förum í launaafdrátt hjá þeim einstaklingum sem hafa ekki að fullu staðið skil á eftirstöðvum þingog sveitarsjóðsgjalda. Þetta eru einfaldar, skilvirkar og hagkvæmar aðferðir við innheimtu.
Sem dæmi um væg innheimtuúrræði má nefna:
•
•
•
•
•

Að hafa samband með símtali
Kynning á rafrænum lausnum
Greiðsluáætlanir
Skuldajöfnuður
Launaafdráttur

2.2. Beiting þvingunarúrræða
Þvingunarúrræðum beitum við gagnvart lögaðilum og einstaklingum sem skortir annað hvort viljann
eða getuna til að greiða.
Við beitum fullnustugerðum í þeim tilgangi að knýja gjaldanda til að gera greiðsluáætlanir til að koma í
veg fyrir frekari vanskilainnheimtuaðgerðir. Þetta gerum við til að fá greiðslu og rjúfa fyrningu krafna
hjá einstaklingum og lögaðilum. Að meginstefnu til förum við ekki í frekari fullnustugerðir gagnvart
einstaklingum þegar fjárnámsgerð hefur lokið með árangursleysi. Við árangurslaust fjárnám hjá
lögaðilum er óskað eftir gjaldþrotaskiptum nema okkur takist að knýja þá til að gera greiðsluáætlun.
Þvingunarúrræði geta falist í:
•
•
•
•
•
•

Fjárnámi í eign
Nauðungarsölu
Árangurslausu fjárnámi
Beiðni um gjaldþrotaskipti á lögaðilum
Þvingaðri greiðsluáætlun
Skráningu á vanskilaskrá

2.3. Sértækar innheimtuaðgerðir (gjörgæsla)
Sértækum innheimtuaðferðum er beitt við þær aðstæður þegar einstaklingar og lögaðilar hafa sýnt í
verki að þeir vilja ekki halda sig innan reglnanna. Þær eiga einnig við gagnvart aðilum sem hafa sýnt af
sér refsivert athæfi eða valdið ríkissjóði stórfelldu eða endurteknu fjártjóni.
Þvingunarúrræði og sértækar innheimtaðgerðir eiga margt sammerkt. Sértækar innheimtuaðgerðir
eru hraðari og skilvirkari með það að markmiði að lágmarka skuldina og takmarka tjón ríkissjóðs. Í
þessum tilvikum er óskað eftir gjaldþrotaskiptum og reynt að endurheimta verðmæti í gegnum riftun
á ráðstöfunum þrotamanns. Við stöðvum atvinnurekstur með atbeina lögreglu. Við kyrrsetjum eignir
eftir tilkynningum frá skattrannsóknarstjóra ríkisins. Stórfelld brot og undanskot eru tilkynnt
skattrannsóknarstjóra eða sérstökum saksóknara eftir atvikum.
Sértækar innheimtuaðgerðir geta falist í:
•
•
•
•
•
•
•

Sérstöku eftirliti og mikilli eftirfylgni
Virkri samvinnu með endurskoðunar- og afgreiðsludeildum tollasviðs
Stöðvun atvinnurekstrar með atbeina lögreglu
Endurheimtu verðmæta í gegnum gjaldþrotaskipti
Kyrrsetningu eigna eftir tilkynningu skattrannsóknarstjóra
Tilkynningu um undanskot til skattrannsóknarstjóra
Kærum til sérstaks saksóknara

2.4. Sérstakar aðstæður gjaldenda
Í sérstökum tilvikum geta vanskil stafað af sérstaklega viðkvæmum félagslegum aðstæðum
einstaklinga. Við klárum árangurslaust fjárnám hjá þessum hópi og látum þar staðar numið. Ekki er
gengið eftir því að þessir aðilar geri greiðsluáætlanir.

3. Innheimtustefna og markmið
3.1.

Þjónusta: Stjórnsýsla til fyrirmyndar

Við leggjum mikla áherslu á fagleg vinnubrögð og framsæknar lausnir mála. Mál eru afgreidd í
samræmi við góða stjórnsýsluhætti.
3.1.1. Réttaröryggi gjaldenda
Réttaröryggi er hornsteinn við innheimtu skatta og gjalda sem birtist í því að afgreiðsla mála byggir á
fyrirliggjandi staðreyndum og er í samræmi við lög, reglur og góða stjórnsýsluhætti. Viðskiptavinir geta
treyst því að afgreiðsla mála byggist á réttlæti og jafnræði.
Við leggjum áherslu á:
•

Að afgreiða mál eftir samræmdum verklagsreglum sem tryggja eiga að meginstoðir
stjórnsýsluréttarins um jafnræði og meðalhóf séu virtar

Þetta felur í sér að einstaklingar og lögaðilar sem eru í vanskilum:
•
•
•

Eiga að skynja að allt sem við framkvæmum byggist á réttaröryggi
Geta treyst því að meðferð mála sé samræmd þannig að þeir sem eru í sömu aðstæðum fái
afgreiðslu með sama hætti
Vita að allar okkar ákvarðanir og aðgerðir eru fyrirsjáanlegar þar sem þær byggjast á lögum
og verklagsreglum sem þeim eru aðgengilegar og þeir eiga því að geta gert viðeigandi
ráðstafanir

Þetta felur í sér að einstaklingar og lögaðilar sem eru í skilum:
•
•

Eiga kröfu til þess að þeir sem fara ekki að reglum og eru í vanskilum séu krafðir um greiðslu
Að samkeppni á markaði sé ekki raskað með vanskilum tiltekinna hópa

3.1.2. Góð þjónusta við gjaldendur
Við tökum mið af aðstæðum einstaklinga og lögaðila og vinnum út frá þeim. Þannig þjónum við þeim
best og er það okkar hagur. Til lengri tíma litið stefnum við að sem fjölbreyttustum
sjálfsafgreiðslumöguleikum fyrir gjaldendur.
Við leggjum áherslu á:
•
•

Að útbúa skýr yfirlit yfir vanskil
Að veita upplýsingar og leiðbeiningar um réttindi og skyldur gjaldanda, þar á meðal
afleiðingar þess að vera í vanskilum og hvernig komast megi hjá þeim
3.1.3. Skilvirk og árangursrík innheimta skatta og gjalda

Tollstjóri leggur áherslu á skilvirka og árangursríka innheimtu skatta og gjalda. Þetta hefur í för með
sér að við innheimtum eftirstöðvar eins fljótt og mögulegt er á sem hagkvæmastan hátt.
Við leggjum áherslu á:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Að leysa verkefni okkar í innheimtunni á sem skilvirkastan og árangursríkastan hátt með
hliðsjón af þeim aðstæðum sem eru fyrir hendi hverju sinni
Að beita aðferðafræði áhættustjórnunar við val á innheimtuaðgerðum með skilvirkni og
hagkvæmni að leiðarljósi
Að velja innheimtuaðferð sem er líklegust til að skila árangri eftir aðstæðum hverju sinni
Að kanna aðstæður gjaldanda þegar við tökum ákvörðun um innheimtuaðferð
Að leiðbeina einstaklingum í alvarlegum greiðsluerfiðleikum um greiðsluaðlögun
Að bjóða einstaklingum og félögum að gera greiðsluáætlun til að koma í veg fyrir íþyngjandi
innheimtuaðgerðir
Að bjóða einstaklingum og félögum að gera greiðsluáætlanir með rafrænum hætti
Að beita mestu vanskilamennina hörðustu innheimtuaðgerðum
Að vinna úr reynslu okkar og þekkingu með það fyrir augum að einfalda og bæta
stjórnsýsluframkvæmd og koma tillögum okkar um lagabreytingar á framfæri við fjármála- og
efnahagsráðuneytið
Að tryggja að mál séu afgreidd í samræmi við góða stjórnsýsluhætti. Í því skyni veitum við
upplýsingar um feril mála á skýran, skiljanlegan og aðgengilegan hátt. Þetta tryggir það að
gjaldendur eiga að vita að hverju þeir ganga við afgreiðslu mála í innheimtunni

3.2. Innra starf: Traustir innviðir
3.2.1. Gæðakerfi tryggir samræmt verklag og stöðugar umbætur
Við viðhöfum vandaða starfshætti og leitum sífellt leiða til að gera enn betur.
Við leggjum áherslu á:
•
•
•

Að starfa eftir skýrum verkferlum
Að nýta á hverjum tíma reynslu okkar og kunnáttu til þess að ná fram bestu framkvæmd og
bæta verkferla
Að setja okkur starfsmarkmið í innheimtunni og skilgreina mælikvarða á árangur sem við
fylgjum eftir með mælingum
Við mælum heildarinnheimtuárangur ársins
Við mælum mánaðarlega innheimtuárangur í einstökum gjaldflokkum niður á gjalddaga
og berum saman við sömu tímabil fyrri ára. Við nýtum mælingarnar sem stjórntæki í
þeim tilgangi að efla innheimtuárangur
Við mælum á tveggja mánaða fresti uppsafnaðan innheimtuárangur í hverjum gjaldflokki
fyrir sig og berum saman við niðurstöður fyrri ára. Við nýtum mælingarnar sem
stjórntæki í þeim tilgangi að efla innheimtuárangur
Við mælum komur til gjaldkera og þjónustufulltrúa ásamt biðtíma til þess að geta
brugðist við á réttan hátt á álagstímum
Við mælum fjölda símtala sem berast símaveri og fjölda þeirra símtala sem ekki er svarað
til þess að geta brugðist við á réttan hátt á álagstímum
Við mælum afgreiðslutíma erindis og setjum fram viðmið um eðlilegan afgreiðslutíma
eftir umfangi þess
3.2.2. Alþjóðleg sýn

Tollstjóri leggur áherslu á að nýta þau tækifæri sem felast í alþjóðlegu samstarfi við innheimtu skatta
og gjalda í því skyni að bæta framkvæmd á fagsviðinu.
Við leggjum áherslu á:
•
•
•

Að nýta okkur möguleika til samvinnu um innheimtu skatta og gjalda á erlendum vettvangi
Að byggja á alþjóðlegum samningum um gagnkvæma aðstoð við innheimtu, sem við nýtum
betur og komum á enn frekara samstarfi
Að draga lærdóm af erlendum samstarfsaðilum

3.3. Mannauður: Öflug liðsheild
Við vinnum stöðugt að því að þróa öfluga liðsheild sem er meðvituð um mikilvægi starfa sinna í þágu
samfélagsins.

3.3.1. Aðlaðandi vinnustaður
Þáttur í því að mynda öfluga liðsheild er að búa starfsmönnum hvetjandi starfsumhverfi.
Við leggjum áherslu á:
•
•
•
•

4.

Að skapa faglegt starfsumhverfi með góða möguleika til starfsþróunar – það skilar sér í
vinnugleði og árangri
Að ræða við starfsmenn um lausnir á verkefnum þeirra og þróun á hæfni þeirra
Að bjóða starfsmönnum okkar þátttöku í þróun vinnuferla
Að veita starfsmönnum möguleika á að fá þverfaglega þekkingu og hæfni með námbrautinni
okkar SKIL ásamt öðrum námskeiðum sem að gagni koma

Framkvæmd

Innheimtustefnan kemur strax til framkvæmda hjá Tollstjóra. Innheimtustefnan er grundvöllur að
árlegri innheimtuáætlun/sóknaráætlun. Þar er skilgreint hvar áherslur liggja hverju sinni og tilgreint
hvaða árangri stefnt er að við árslok.
Stjórnendur innheimtusviðs bera ábyrgð á innleiðingu og eftirfylgni á framkvæmd innheimtustefnu.

Viðauki:
Stefna í tollamálum

Stefna í tollamálum
Hlutverk Tollstjóra á sviði tollamála er skilgreint í 40. gr. tollalaga. Grunnstoðir embættisins á vettvangi
tollamála endurspeglast þar með tvennum hætti:
Tollstjóri verndar samfélagið gegn ólögmætum inn- og útflutningi vöru sem getur haft í för með sér
hættu fyrir öryggi, umhverfi og heilsu almennings. Í því felst m.a. að hafa eftirlit með inn- og
útflutningi fíkniefna, falsaðs varnings (t.d. matvæla og lyfja), vopna, geislavirkra og annarra hættulegra
efna, vöru með tvíþættan tilgang, menningarverðmæta sem og að tryggja farmvernd, sóttvarnir og
öryggi vöru. Tollstjóri tekur þátt í vörnum gegn skipulagðri glæpastarfsemi til að sporna við áhrifum
hennar á öryggi almennings, samkeppnishæfni fyrirtækja og samfélagið í heild.
Tollstjóri tryggir tekjur ríkissjóðs með álagningu og innheimtu aðflutningsgjalda sem og almennra
vörugjalda á innlendar framleiðsluvörur. Þannig stuðlar Tollstjóri að heilbrigðu samkeppnisumhverfi
og styrkir innviði samfélagsins.
Til að sinna þessum hlutverkum hefur Tollstjóri sett sér 4 meginmarkmið á sviði tollamála:
•
•
•
•

Stemma stigu við ólöglegum inn- og útflutningi
Tryggja rétta álagningu og innheimtu gjalda
Stuðla að einföldun löglegra viðskipta
Veita góða þjónustu og eiga gott samstarf við hagsmunaaðila

Stefnumið
Stefnumótun Tollstjóra er mikilvægur þáttur í því að ná meginmarkmiðunum og tryggja góða
tollframkvæmd en stefnan lýsir því hvaða áherslur eru í starfseminni til lengri og skemmri tíma.
Tollstjóri hefur valið 10 stefnumið á vettvangi tollamála til að vinna að til ársins 2020:

1. Vernda samfélagið með markvissri og árangursríkri tollgæslu
Tollstjóri hefur margþætt hlutverk á landamærum en eitt af því mikilvægasta er að vernda samfélagið
gegn ólöglegum innflutningi. 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.
Markviss og árangursrík tollgæsla byggir á öflugri áhættustjórnun og því skal hún höfð í fyrirrúmi í
öllum þáttum starfseminnar. Með því móti er stuðlað að því að eftirlit verði ekki of íþyngjandi fyrir
viðskipti til og frá landinu. Markmiðið er að stöðva ekki vörusendingar að óþörfu. Eftirlit með
slembiúrtaki er þó til þess fallið að bæta áhættustjórnun og verður því beitt samhliða.
Hluti af árangri varðandi tollgæslu eru forvarnaráhrif. Því er mikilvægt að áherslur varðandi tolleftirlit
séu að einhverju leyti ófyrirsjáanlegar.
Lykilþáttur í áhættustjórnun er gott aðgengi að upplýsingum um vöru- og peningaflæði og að stuðla að
markvissri söfnun, úrvinnslu og gagnkvæmri miðlun upplýsinga.. Í því sambandi má nefna tímanleg og
rétt skil upplýsinga frá farmflytjendum, inn- og útflytjendum sem og gott upplýsingaflæði frá ytri
aðilum svo sem lögreglu, erlendum samstarfsaðilum og almenningi.
Áhersla er lögð á að skoðun vöru taki ekki of langan tíma og standist áætlanir. Þá þarf tækjabúnaður
og þjálfun starfsmanna að vera í fremstu röð auk þess sem öryggi starfsmanna skal haft í fyrirrúmi.
Tengsl á milli starfsmanna á vettvangi og greiningar þurfa að vera öflug.

Við leggjum áherslu á:
• Að áhættustjórnun sé í fyrirrúmi í öllum þáttum starfseminnar
• Að skipuleggja tollgæslu þannig að áherslur hverju sinni séu ófyrirsjáanlegar
• Tímanleg og rétt skil upplýsinga til Tollstjóra sem auðveldar áhættugreiningu og eftirlit
• Bætt aðgengi að upplýsingum frá ytri aðilum og að tryggja gagnkvæma miðlun upplýsinga
• Tækjabúnað sem er í fremstu röð sé horft til árangurs við tollgæslu og öryggis starfsmanna
• Straumlínulagaða, skilvirka og staðlaða ferla
• Aukna sérhæfingu í málaflokkum tollgæslu

2. 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 til hækkunar og
lækkunar gjalda sem og brotum sem felast í undanskotum frá tollum og gjöldum, m.a. með markvissri
og árangursríkri skjalaskoðun, vöruskoðun og tollendurskoðun.
Áhættustjórnun og notkun upplýsingatækni til greininga eru mikilvæg tæki til að ná árangri og eru
sóknarfæri á þeim vettvangi. Við eftirlit skal áhersla vera á uppljóstrun alvarlegri og umfangsmeiri
brota gegn tollalögum, efnahagsbrota, sem eru oft liður í skipulagðri brotastarfsemi, teygja anga sína
víða, vinna gegn hagsmunum almennings og þar sem um háar fjárhæðir getur verið að ræða.
Áhersla er lögð á að nýta mannauð með sem árangursríkustum hætti og skapa umhverfi þar sem ólík
þekking og reynsla starfsmanna nýtist þvert á deildir. Mikilvægt er að nota þekkinguna til að hafa áhrif
á umgjörð málaflokksins, regluverk og samstarf.
Árangri á þessu sviði er best að ná fram með samvinnu, bæði milli deilda og við ytri aðila svo sem þá
sem fara með rannsóknar- og ákæruvald og Hagstofu. Með tilliti til samstarfs við Hagstofu er einnig
mikilvægt að huga að leiðréttingum á skýrslum þó svo að þær leiði ekki til breytinga á gjöldum.
Við leggjum áherslu á:
•
•
•
•
•
•

Draga úr villutíðni í aðflutnings- og útflutningsskýrslum
Skilvirka álagningu og innheimtu aðflutningsgjalda
Áhættustjórnun og notkun upplýsingatækni
Aukna marksækni og árangur í eftirliti og rannsóknum
Aukið samstarf við ytri aðila á sviði rannsókna
Að stuðla að aukinni skilvirkni réttarkerfisins á sviði tollamála

3. Greiða fyrir og stuðla að lögmætum viðskiptum og tryggja öryggi
aðfangakeðjunnar
Umfang vöruflæðis til og frá landinu gerir kröfur til tollyfirvalda um skilvirkni og marksækni í starfi.
Leggja þarf áherslu á að finna jafnvægi milli hraða vöruflæðis og eftirlits. Vörusendingar eiga ekki að
tefjast í tollmeðferð að nauðsynjalausu.
Tollskýrslugjöf, álagning og eftirlit á að eiga sér stað með þeim hætti að ekki verði óþarfa tafir á
sendingum. Þróun rafrænna lausna og tímanlegt aðgengi Tollstjóra að nauðsynlegum upplýsingum um
sendingar stuðla að því að áhættugreining, eftirlit, álagning gjalda og tollafgreiðsla geti í fleiri tilvikum
átt sér stað fyrr í ferlinu.
Það er mikilvægt að regluverk, ferlar og tölvukerfi tollyfirvalda og samstarfsaðila séu samræmd til að
flýta afgreiðslu.
Tollstjóri stefnir á að bjóða þeim rekstraraðilum sem njóta trausts einfaldari og hraðari
tollafgreiðsluferla.
Við leggjum áherslu á:

Við leggjum áherslu á:
• Að stuðla að skilvirkni í tollafgreiðslu og einföldun fyrir atvinnulífið og einstaklinga
• Að þeir rekstraraðilar (AEO) sem njóta trausts séu afgreiddir hraðar en aðrir
• Öryggi aðfangakeðjunnar
• Að stuðla að því að einstaklingar og fyrirtæki fari að lögum
• Að aðlaga framkvæmd því sem viðurkennt er á alþjóðavettvangi sem besta framkvæmd í
tollamálum

4. Eiga árangursríkt samstarf við atvinnulífið og þá aðila sem Tollstjóri þjónustar
eða starfar með á landmærum
Tollstjóri starfar með og þjónustar ýmsar stofnanir við eftirlit með vöru á landamærum. Þar má sem
dæmi nefna ýmis ráðuneyti, lögreglu, Landhelgisgæslu, Fiskistofu, Samgöngustofu, Safnaráð,
Matvælastofnun, Lyfjastofnun og Umhverfisstofnun. Þetta starf lýtur fyrst og fremst að verndun
samfélagsins gegn ólögmætum inn- og útflutningi vöru sem getur haft í för með sér hættu fyrir
umhverfið, öryggi og heilsu almennings.
Til að landamærasamstarf gangi sem best þurfa ferlar að vera skýrir og þjónustustigið vel skilgreint.
Allnokkrir samstarfssamningar hafa verið gerðir og er stefnt að áframhaldandi vinnu í þá veru. Slíkir
samningar skýra hlutverkaskipan og gefa tækifæri til einföldunar og hagræðingar ásamt því að auka
marksækni og árangur. Sameiginleg umbótaverkefni og samstarf, m.a. á sviði áhættustjórnunar,
stuðla að skilvirkri og árangursríkri tollframkvæmd.
Að sama skapi er mikilvægt að hafa fulltrúa atvinnulífsins með í ráðum þegar verið er að hanna
tollferla og framkvæmd. Þannig er hægt að ræða hagsmuni þeirra og óskir um forgangsröðun og hafa
þessa þætti til hliðsjónar eftir því sem kostur er í því skyni að greiða fyrir lögmætum viðskiptum.
Við leggjum áherslu á:
• Árangursríkt samstarf við þær stofnanir sem Tollstjóri þjónustar eða vinnur með á
landamærum
• Að vinna með atvinnulífinu að hagfelldum lausnum í tollframkvæmd til að greiða fyrir
löglegum viðskiptum

5. Veita faglega og skilvirka þjónustu
Tollstjóra er það mikilvægt að upplifun viðskiptavina og samstarfsaðila af starfsemi embættisins sé
góð. Því er lögð áhersla á góða og skilvirka þjónustu við einstaklinga, atvinnulífið og
samstarfsstofnanir. Í því felst meðal annars rétt og skilvirk upplýsingagjöf, skammur biðtími á
þjónustustöðvum og að erindum sé svarað eins fljótt og því verður við komið. Mikilvægt er að vinna
að framþróun í tækni og stuðla þannig að aukinni sjálfsafgreiðslu viðskiptavina. Ávallt skal sýna
fagmennsku og gott viðmót þannig að sá sem á í samskiptum við embættið geti gengið sáttur frá
borði, jafnvel þegar um íþyngjandi ákvarðanir er að ræða. Málsmeðferðarreglur,
rannsóknarhagsmunir og trúnaðarskylda skulu höfð að leiðarljósi.
Þjónustuandi, færni og gott viðmót skapar ímynd Tollstjóra út á við.
Við leggjum áherslu á:
•
Rétta og skilvirka upplýsingagjöf
•
Að hafa frumkvæði að upplýsingamiðlun og að aðgengi viðskiptavina að upplýsingum sé gott
•
Að mál séu afgreidd og erindum svarað eins fljótt og því verður við komið
•
Að nýta tæknina til aukinnar sjálfsafgreiðslu og hækka þannig þjónustustigið
•
Fagmennsku, þjónustuanda og gott viðmót við allar aðstæður

6. Tryggja góða þekkingu á verkefnum, lagaramma og framkvæmd í tollamálum
Tollstjóri leggur áherslu á að afla þekkingar á tollamálum og viðhalda henni. Sérhæfing starfsmanna er
oft mikil en hætta er á að þekking og reynsla fylgi þeim ef þeir láta af störfum. Því er mikilvægt að sú
þekking sem er til staðar í mannauði embættisins sé skráð, varðveitt og henni miðlað.
Eðli starfseminnar, flutningur vöru yfir landamæri, felur í sér nauðsyn á virkri og faglegri þátttöku í
erlendu samstarfi. Mikilvægt er að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar og viðhalda tengslaneti. Gott
tengslanet auðveldar starfsmönnum að nálgast nauðsynlegar upplýsingar hratt og örugglega sem
skiptir máli fyrir hraða tollafgreiðslu. Einnig er það Íslandi mikilvægt sem fámennu eyríki að fylgjast
grannt með tollframkvæmd og löggjöf annarsstaðar til að geta hannað lausnir miðað við það sem best
gerist. Ávinningur af erlendu samstarfi er því margþættur.
Við leggjum áherslu á:
•
Að auka þekkingu starfsmanna og viðhalda henni með öflugri endurmenntun
•
Að efla rannsóknir, markvissa skráningu og miðlun á þekkingu
•
Reglubundið samstarf við Norðurlandaþjóðir, Alþjóðatollastofnunina og aðra aðila eftir því
sem við getur átt

7. Auka traust og skilning samfélagsins á verkefnum Tollstjóra og mikilvægi þeirra
fyrir samfélagið
Tollstjóri hefur það hlutverk að framfylgja regluverki sem unnið er hjá ráðuneytum og/eða Alþingi.
Nauðsynlegt er að haft sé í huga hvernig nýtt regluverk muni falla að núverandi framkvæmd, kostnaði
sem það kann að hafa í för með sér og breytingar á tölvukerfum Tollstjóra. Mikilvægt er að fyrir hendi
sé góð þekking hjá hagsmunaaðilum á verkefnum og lagaramma í tollamálum með það að markmiði
að auka gagnsæi og gæði regluverksins. Hluti af því er að taka saman hugtök, mælingar þ.á.m. tölfræði
og heildarregluverk sem Tollstjóri starfar eftir og miðla þessum upplýsingum skipulega. Einnig að
stuðla að jákvæðri og réttri umfjöllun um tollamál í fjölmiðlum.
Við leggjum áherslu á:
•
Að upplýsa ráðuneyti, Alþingi og aðra opinbera aðila um framkvæmd í tollamálum og stuðla
þannig að því að breytingar á regluverkinu miði að því að gera tollframkvæmd sem
einfaldasta.
•
Að auka gagnsæi og gæði regluverksins
•
Að stuðla að jákvæðri og réttri umfjöllun í fjölmiðlum
•
Að upplýsingar um tollamál á heimasíðu Tollstjóra séu réttar og hæfilega ítarlegar

8. Viðhafa nútímalega starfshætti og tækni
Tollstjóri notar þá tækni og aðferðir sem taldar eru gagnast best á hverjum tíma til að ná settum
markmiðum og árangri í starfseminni. Stjórnendur og starfsmenn leggja sig fram við að fylgjast með
stefnum og straumum í stjórnun, starfsháttum, rekstri og tækni, bæði almennt og hvað varðar
tollamál, í því skyni að velja hagfelldar lausnir sem henta þeim viðfangsefnum sem eru til úrlausnar
hverju sinni.
Greining og skráning meginferla er forsenda þess að unnt sé að koma auga á úrbótatækifæri og
gloppur og því er sérstök áhersla lögð á að ná árangri á þessu sviði.
Tollstjóri fylgist með og vinnur að framþróun í upplýsingatækni og rafrænni stjórnsýslu, til hagsbóta
fyrir viðskiptavini og starfsmenn, m.a. í þeim tilgangi að auka afköst og árangur við tollframkvæmd.
Stefnt er að auknum möguleikum á sjálfsafgreiðslu og einföldun afgreiðsluferla.

Við leggjum áherslu á:
•
Markvissa ferlastjórnun
•
Að innleiða gæðastaðla í alla ferla og gæðahugsun í almenna starfsemi
•
Að markmiðasetning og mælingar verði eðlilegur hluti starfseminnar
•
Að nota aðferðarfræði verkefnastjórnunar þegar það á við
•
Að hafa frumkvæði að úrbótum á sviði tollamála
•
Vinnu að framþróun í upplýsingatækni og rafrænni þjónustu
•
Að öryggi upplýsingakerfa sé tryggt

9. Hafa á að skipa sterkum mannauði
Starfsfólkið er ein mikilvægasta auðlind Tollstjóra. Það er lykilþáttur í árangri embættisins að hafa á að
skipa hæfu og áhugasömu starfsfólki sem leggur sig fram við að sinna hlutverki sínu og er meðvitað
um mikilvægi starfs síns. Áhersla er lögð á heilindi, faglega þekkingu, árangursmiðað hugarfar,
frumkvæði og samvinnu.
Markmiðið er að laða að gott starfsfólk og leggja grunn að löngum og farsælum starfsferli, en
árangursrík mannauðsstjórnun er lykilþáttur í þeirri stefnu.
Um áherslur Tollstjóra í starfsmannamálum er ítarlega fjallað í mannauðsstefnu embættisins.
Við leggjum áherslu á:
•
Að starfsmenn hafi tækifæri til að þróast í starfi í samræmi við hæfni sína og áhugasvið
•
Jafnrétti á öllum sviðum
•
Að stuðla að góðu heilsufari starfsfólks
•
Jákvæðan starfsanda

10. Byggja upp öfluga liðsheild með umbótamiðaðri menningu og framsæknum
stjórnarháttum
Embætti Tollstjóra er góður og eftirsóknarverður vinnustaður. Við viljum rækta menningu sem er opin
fyrir umbótum, nýsköpun og lærdómi með þátttöku allra starfsmanna. Stjórnendur eru framsæknir og
góðar fyrirmyndir í sókn að framúrskarandi árangri. Stefnumiðuð og ábyrg stjórnun og áætlanagerð
eru einkennandi og markvissar árangursmælingar notaðar til að gera starfsemina enn betri.
Skoðanaskipti eru opin og frjálsleg. Gagnkvæmur stuðningur, hvatning og endurgjöf eru hluti daglegra
starfa. Verði okkur á mistök viðurkennum við þau og lærum af þeim.
Gildin, traust, samvinna og framsækni, eru höfð að leiðarljósi í öllu starfi.
Við leggjum áherslu á:
•
Að traust, samvinna og framsækni einkenni starf okkar, bæði inn á við og út á við
•
Að auka hæfni stjórnenda með markvissum aðgerðum (leiðtogafærni)
•
Örugga og markvissa stjórn auðlinda (fjármagns, mannauðs, aðstöðu og tækja)
•
Að skapa skilyrði fyrir markvisst upplýsingaflæði þar sem allir eiga frumkvæði að því að afla
sér og veita upplýsingar
•
Að þverfaglegt samstarf og samvinna milli deilda, gagnkvæmur stuðningur, hvatning og
endurgjöf verði hluti af innra starfi og daglegum samskiptum

Viðauki:
Mannauðsstefna,
undirstefnur og áætlanir
í mannauðsmálum

Mannauðsstefna
Tollstjóri hefur það að markmiði að vera góður vinnustaður. Mannauðsstefna Tollstjóra stuðlar að því
að embættið geti framfylgt því hlutverki sínu að vernda samfélagið og tryggja ríkinu tekjur.
Mannauður, stjórnun og menning eru lykilþættir í sókn Tollstjóra í átt að framúrskarandi árangri í
tollframkvæmd, innheimtu og þjónustu.
Mannauðsstefnan byggir á gildum Tollstjóra; trausti, samvinnu og framsækni. Embættið hefur það að
markmiði að hafa á að skipa hæfu og áhugasömu starfsfólki sem er meðvitað um mikilvægi starfs síns.
Samvinna, fagleg þekking, heilindi og samkennd leggja grunninn að góðum vinnustað þar sem
starfsánægja er ríkjandi og starfsfólk árangursdrifið.
Eftirfarandi áherslur hafa verið skilgreindar til þess að ná settu marki í mannauðsmálum:

1. Starfsfólk Tollstjóra myndar öfluga liðsheild sem er samstíga í árangursríku
starfi
Tollstjóri gegnir veigamiklu hlutverki í samfélaginu. Starfsfólk er meðvitað um gildi vinnu sinnar og
vinnur saman að settum markmiðum. Horfa verður til sameiginlegra hagsmuna embættisins og
starfsmanna, byggja á styrkleikum og skapa umhverfi þar sem umbætur og þverfagleg samvinna er
viðhöfð og siðareglum fylgt sbr. Siðareglur Tollstjóra.
Lögð er áhersla á að starfsfólki líði vel í vinnunni og að starfsandi sé góður. Ánægjulegt og gefandi
samstarf og samskipti eru höfð að leiðarljósi þar sem unnt er að ræða opinskátt um hugmyndir og
málefni og starfsfólk sýnir hvert öðru virðingu, jákvæðni, kurteisi og umhyggju. Einelti og kynferðisleg
áreitni verður undir engum kringumstæðum liðin á vinnustaðnum sbr. Áætlun um forvarnir og
viðbrögð við einelti.
Við leggjum áherslu á:
• traust, samvinnu og framsækni í öllum störfum og samskiptum við innri og ytri aðila - (M-S14)
• skilning á mikilvægi hlutverks Tollstjóra og starfsemi embættisins fyrir samfélagið þar sem
starf hvers og eins skiptir miklu máli (Q9)
• góðan starfsanda og að starfsánægja sé ríkjandi (Q1)
• að starfsfólk beri umhyggju hvert fyrir öðru (Q6)
• að álit starfsfólks skiptir máli (Q8)
• að einelti og kynferðisleg áreitni er ekki liðin

2. Framsækin stjórnun, hvatning og endurgjöf
Viðfangsefni Tollstjóra eru áhugaverð og krefjandi. Það er sameiginleg ábyrgð starfsfólks og
stjórnenda að leysa þau á árangursríkan hátt. Stjórnendur stuðla að því að starfsfólk nái árangri og
þróist í starfi. Þeir tileinka sér markvissa og stefnumiðaða stjórnunarhætti, virkja og hvetja starfsfólk
og dreifa ábyrgð og verkefnum.
Skýr og raunhæf viðmið og væntingar til starfsfólks birtast m.a. í greinargóðum starfslýsingum. Í
árlegum starfsmannasamtölum er frammistaða metin og starfslýsingar endurskoðaðar. Mikilvægt er
að heiðarleg endurgjöf sé hluti af daglegum störfum, hrósað sé fyrir vel unnin störf og uppbyggilegum
ábendingum um það sem betur má fara komið á framfæri. Miðað er að því að hafa verkferla skýra,
upplýsingaflæði og aðgengi að stjórnendum gott og útvega starfsfólki nauðsynleg tæki og gögn til að
geta sinnt starfi sínu.
Við leggjum áherslu á
• skýrar væntingar til starfsfólks (Q2)
• að kappkostað sé að skila vel unnu verki (Q10)
• endurgjöf á frammistöðu í starfi, bæði í árlegum starfsmannasamtölum og með óformlegum
hætti þegar við á (Q5)(Q12)
• hrós eða viðurkenningu fyrir vel unnin störf (Q5)
• að starfsfólk hafi nauðsynleg tæki og gögn til að geta sinnt starfi sínu vel (Q3)

3. Starfsmiðuð þekking og þróun
Starfsmiðuð þekking og þróun er forsenda árangurs í sókn að framtíðarsýn Tollstjóra. Tollstjóri leggur
áherslu á að hjá embættinu starfi gott og hæft starfsfólk. Markvisst fræðslustarf, endurgjöf á
frammistöðu og gott upplýsingaflæði ásamt tækifærum til starfsþróunar eru lykilþættir í því að
starfsmaður geti tekist á við verkefni sín af fagmennsku og þekkingu. Starfsþróun vísar til þess að
starfsmaður vaxi í núverandi starfi þar sem hæfni og kunnátta fá notið sín og miðar að því að
hæfileikar einstaklingsins njóti sín, starfseminni allri til framdráttar.
Fræðsla og starfsþróun er rædd í starfsmannasamtali og starfsþróunaráætlanir útbúnar í kjölfarið.
Starfsþróun er á ábyrgð starfsmanns og næsta yfirmanns og bera þeir sameiginlega ábyrgð á að fylgja
eftir þeim því sem rætt er í starfsmannasamtali. Tollstjóri skapar starfsmönnum þannig tækifæri til
þróunar og leitast við að hafa hvetjandi áhrif. Bein hvatning frá yfirmanni eða samstarfsmanni getur
skipt sköpum svo starfsfólk nýti sér þau tækifæri sem bjóðast, meðal annars eru lausar stöður
auglýstar innanhúss þegar það á við.
Við leggjum áherslu á:
• að starfsmenn nýti hæfileika og styrkleika sína í starfi og búi yfir þeirri hæfni sem starf þeirra
krefst (Q4)
• öflugt fræðslustarf
• gerð og framkvæmd starfsþróunaráætlana
• að starfsmenn fái bæði hvatningu og tækifæri til að læra og þróast í starfi (Q7) (Q13)
• að starfstengd þekking sem er til staðar í mannauði embættisins sé skráð, varðveitt og henni
miðlað

4. Heilsa, öryggi og vellíðan í fyrirrúmi
Tollstjóri ber umhyggju fyrir velferð starfsfólks og leggur áherslu á að skapa starfsumhverfi sem
einkennist af öryggi, stuðningi, virðingu og sanngirni. Með hliðsjón af fjölbreyttri starfsemi Tollstjóra
er mikilvægt að hugað sé að innra og ytra öryggi starfsmanna. Boðið er upp á góðar og velbúnar
starfsstöðvar með heilsusamlegri og öruggri vinnuaðstöðu. Áhersla er á að starfsfólk geti samræmt
vinnu og fjölskylduábyrgð og starfsfólk hvatt og stutt til heilsuræktar. Sveigjanleiki og heilbrigt líferni
bæta líðan starfsfólks og skila sér í bættum starfsanda og gæðum í vinnuframlagi.
Tollstjóri kappkostar að starfsfólk sé í góðum félagslegum tengslum á vinnustaðnum og stuðlar að
þeim með margvíslegum hætti, m.a. góðri starfsmannaaðstöðu, sbr. Áætlun um heilsu, öryggi og
vellíðan starfsfólks.
Við leggjum áherslu á:
• andlega, líkamlega og félagslega vellíðan starfsfólks
• gott og öruggt starfsumhverfi
• samræmingu vinnu og fjölskylduábyrgðar (M-S16)
• fræðslu og stuðning við heilsueflingu (M-S17)
• góð félagsleg tengsl (Q11)

5. Jafnréttis og sanngirni sé gætt
Hjá Tollstjóra er jafnrétti haft að leiðarljósi og ekki er mismunað, til að mynda á grundvelli kynferðis,
aldurs, trúar, þjóðernis, kynþáttar, fötlunar, kynhneigðar eða stjórnmálaskoðana.
Ávallt skal ráða þann hæfasta til starfa og skulu jafnréttissjónarmið metin til jafns við önnur mikilvæg
sjónarmið í ráðningarferlinu. Tollstjóri leitast við að að halda kynjajafnvægi þar sem því hefur verið
náð og stuðla að því á starfssviðum þar sem á skortir.
Ákvarðanir um laun og önnur kjör, tilfærslur í starfi og starfsábyrgð, úthlutun verkefna og möguleika á
fræðslu byggjast á málefnalegum forsendum óháð kyni og öðrum óviðkomandi þáttum, og tryggt skal
að kynin hafi þar jöfn tækifæri, sbr. Áætlun um jafnréttismál.
Við leggjum áherslu á:
• sambærileg kjör og réttindi fyrir jafnverðmæt störf
• málefnalegar ákvarðanir um laun og önnur hlunnindi
• jöfn tækifæri kynjanna til starfsþróunar
• gerð og framkvæmd jafnréttisáætlunar
• kynjajafnvægi á öllum starfssviðum (þar sem því verður við komið)
• framkvæmd samkvæmt jafnlaunastaðli ÍST 85

Fræðslustefna
Tollstjóri er með öflugt fræðslustarf og markvissa starfsþróun. Starfsmönnum er veitt tækifæri til að
nýta hæfileika sína og styrkleika í starfi, auka færni sína og viðhalda þekkingu.

1. Nýliðafræðsla
Tollstjóri leggur áherslu á að taka vel á móti nýliðum, þeir komist fljótt og vel inn í viðfangsefni sín og
aðlagist vinnuumhverfi sínu. Nýliðar fá almenna fræðslu um embættið, réttindi þeirra og skyldur
ásamt þeim hluta starfseminnar sem lýtur að starfssviði þeirra.

2. Starfsþróun
Starfsþróun innan embættisins er fjölþætt og felst m.a. í því að viðhalda og auka þekkingu og færni
starfsfólks og skapa því tækifæri til að takast á við ný verkefni og laga sig að breytingum sem verða á
vinnuumhverfinu m.a. vegna tækninýjunga. Starfsþróun getur t.d. falist í þátttöku í námskeiðum,
starfsþjálfun, vinnu við ný eða sérhæfð verkefni og vinnu með reynslumeiri starfsmönnum sem miðla
af þekkingu sinni til samstarfsmanna. Það er markmið Tollstjóra að vinnuumhverfi starfsfólks sé
hvetjandi og starfsfólki séu sköpuð tækifæri til að þróast og eflast í starfi.
Í starfsmannasamtali er rætt um allt sem snertir starfið og eru fræðsla og starfsþróun mikilvægur hluti
þess. Starfsþróun er á ábyrgð starfsmanns og næsta yfirmanns og bera þeir sameiginlega ábyrgð á að
fylgja eftir þeim því sem rætt er í starfsmannasamtali. Í samtali fer fram þarfagreining á
fræðsluþörfum starfsfólks og er starfsþróunaráætlun embættisins unnin út frá niðurstöðum
samtalanna.

3. Starfsþróunaráætlun
Starfsþróunaráætlun fyrir embættið er birt einu sinni á ári og byggir á niðurstöðum
starfsmannasamtala. Auk þess vinnur stjórnandi að einstaklingsmiðuðum starfsþróunaráætlunum fyrir
starfsmenn í samráði við starfsþróunarstjóra.

4. Starfstengd þekking
Starfstengd þekking sem er til staðar í mannauði embættisins er skráð og varðveitt í rafrænu
fræðslukerfi. Áhersla er lögð á yfirfærslu þekkingar til að viðhalda og efla sérþekkingu meðal
starfsmanna.

Heilsustefna
Stefna Tollstjóra er hlúa að líkamlegri, andlegri og félagslegri heilsu, öryggi og vellíðan starfsmanna
sinna og efla vitund þeirra um mikilvægi þess að lifa heilbrigðu lífi. Vellíðan starfsmanna er undirstaða
þess að embættið hafi á að skipa öflugu starfsfólki sem leggur metnað sinn í að sinna starfi sínu vel.
Lögð er áhersla á gott starfsumhverfi, öfluga liðsheild og jákvæð samskipti. Tollstjóri hvetur og styður
starfsfólk til heilsuræktar og þátttöku í viðburðum starfsmannafélagsins. Hvatt er til að starfsfólk noti
vistvænan, hagkvæman og heilsusamlegan ferðamáta með því m.a. að skapa aðstöðu fyrir starfsmenn
sem vilja ferðast fótgangandi eða á reiðhjóli til og frá vinnu. Starfsmönnum sem velja að nota
strætisvagn til og frá vinnu stendur til boða að gera samgöngusamning.

1. Starfsumhverfi
Lögð er áhersla á að bjóða upp á gott og öruggt starfsumhverfi með nauðsynlegum tækjum og
gögnum. Hugað er að hollustuháttum á vinnustað eins og best verður á kosið. Jafnan er haft að
leiðarljósi að draga úr vinnutengdu álagi.

2. Samræming vinnu og fjölskylduábyrgðar
Áhersla er á að starfsfólk geti samræmt vinnu og fjölskylduábyrgð. Boðið er upp á sveigjanlegan
vinnutíma og heimavinnu þar sem því er við komið.

3. Fræðsla og forvarnir
Boðið er upp á fræðslu um mikilvægi heilbrigðs lífernis og leiðir til að viðhalda líkamlegri, félagslegri
og andlegri heilsu. Sérstök áhersla er á vitundarvakningu starfsmanna um heilsu í árlegri heilsuviku.
Tollstjóri hvetur til reglulegrar hreyfingar og veitir starfsmönnum styrk til íþróttaiðkunar auk þess sem
aðstaða til líkamsræktar er á fjölmennustu starfsstöðvum embættisins. Einnig standa starfsmönnum
til boða reglulegar heilsufarsmælingar og inflúensubólusetningar.

4. Reyklaus vinnustaður
Allar starfsstöðvar Tollstjóra eru reyklausar. Tollstjóri framfylgir þeim lögum sem sett hafa verið um
reykingar á vinnustöðum sem miða að því að draga úr heilsutjóni af völdum tóbaks.

5. Öryggisnefnd
Öryggisnefnd fylgist með að heilsustefnunni sé framfylgt. (Sjá nánar um hlutverk öryggisnefndar í 6.
gr. laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.) Heilsustefna nær til allra
sviða embættisins og er yfirfarin árlega af öryggisnefnd.
Forstöðumenn sviða eru ábyrgir fyrir því að stefnunni sé framfylgt. Forstöðumenn kynna heilsustefnu
fyrir starfsmönnum sínum reglulega og hvetja til heilbrigðs lífernis.

Jafnréttisáætlun
1. Markmið
Markmið Tollstjóra er að tryggja jafna stöðu kynjanna eins og getið er um í lögum um jafna stöðu og
jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. Það er markmið embættisins að allir starfsmenn njóti sömu
virðingar og hafi jöfn tækifæri til starfsþróunar hvort sem um er að ræða karl eða konu.
Embættið mun því leitast við að halda kynjajafnvægi þar sem því hefur verið náð og stuðla að því á
öðrum starfssviðum.
Það er Tollstjóra til hagsbóta að hafa fjölbreyttan hóp starfsmanna auk þess sem vinnuandi og
framlegð er betri og meiri á þeim vinnustöðum þar sem jafnrétti ríkir og starfsfólk er af báðum
kynjum.

2. Framkvæmd og umfang
Jafnréttisáætlun nær til allrar starfsemi embættisins. Stjórnendur bera sameiginlega ábyrgð á
framgangi jafnréttismála. Hlutverk jafnréttisfulltrúa embættisins er að:
1.
2.
3.
4.

hafa gætur á að jafnréttisáætlun sé fylgt;
óska eftir því að yfirstjórn ræði reglulega um jafnréttismál og leggja fram tillögur um sértækar
aðgerðir í samræmi við markmið jafnréttisáætlunar;
viðhalda tölfræðilegum upplýsingum um þætti sem varða áætlunina
gera tillögur um endurskoðun hennar.

3. Jöfn aðild kynja að störfum og kjörum
Konur og karlar skulu njóta sambærilegra kjara og réttinda fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf.
Ákvarðanir um laun og annað sem áhrif hefur á kjör skulu byggjast á málefnalegum forsendum óháð
kyni.

3.1 Auglýsingar
Ávallt skal gæta þess að sýna báðum kynjum virðingu þegar störf eru auglýst hjá Tollstjóra. Embættið
mun, í samræmi við 24. gr. jafnréttislaga, leitast við að hvetja annað hvort kynið til að sækja um, eftir
því sem við á, í þeim tilgangi að jafna hlut kynjanna innan ákveðinna starfahópa.

3.2 Launajafnrétti
Við ákvörðun launa skal þess gætt að kynjum sé ekki mismunað og skulu laun ákveðin á sama hátt
fyrir konur og karla. Konur og karlar skulu hafa jöfn laun og njóta sömu kjara fyrir jafnverðmæt og
sambærileg störf. Um skilgreiningu á launum og kjörum vísast til 8. og 9. töluliðs 2. gr. laga og 19. gr.
laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. Samkvæmt sömu grein er starfsfólki
heimilt að skýra frá launakjörum sínum ef það kýs svo.
Markmið

Ábyrgð

Aðgerð, tími

Kynning, eftirfylgni

Karlar og konur njóti sömu
kjara fyrir sambærileg og
jafnverðmæt störf.

Yfirstjórn í samstarfi við
jafnréttisfulltrúa.

Innleiðing jafnlaunastaðals
(2015)

Í febrúar 2016 kynnir
jafnréttisfulltrúi
launajafnrétti og tekur við
ábendingum frá starfsfólki
um mögulegar aðgerðir til
úrbóta.

Vottun samkvæmt
jafnlaunastaðli ÍST-85.

Niðurstöður úttektar
jafnlaunavottunar kynntar öllu
starfsfólki. Komi fram
kynbundinn launamunur
ákveður yfirstjórn hvernig jafna
skuli hlut kynjanna.

Jafnréttisfulltrúi kynnir
mögulegar úrbætur fyrir
yfirstjórn.

3.3 Stöðuveitingar og störf
Jafnréttissjónarmið eru metin til jafns við önnur mikilvæg sjónarmið sem ráða við stöðuveitingar.
Stefnt skal að því að ná sem jöfnustu hlutfalli kynja í sambærilegum störfum innan embættisins. Við
úthlutun verkefna eða þegar teknar eru ákvarðanir um framgang í störfum er þess gætt að
einstaklingum sé ekki mismunað vegna kynferðis. Jafnframt fá bæði kyn sömu tækifæri til að axla
ábyrgð. Sérstök áhersla er lögð á að jafna stöðu kynjanna í stjórnunar- og áhrifastöðum.
Markmið

Ábyrgð

Aðgerð, tími

Kynning, eftirfylgni

Að jafna fjölda karla og
kvenna í sambærilegum
störfum.

Forstöðumaður
mannauðssviðs og aðrir
forstöðumenn.

Í auglýsingum eru störf
ókyngreind og bæði kynin
höfð í huga við gerð þeirra.
Hvetja skal bæði kynin til að
sækja um auglýst störf.

Í febrúar 2016 kynnir
jafnréttisfulltrúi fjölda karla
og kvenna í mismunandi
starfahópum hjá embættinu
og tekur við ábendingum frá
starfsfólki um mögulegar
aðgerðir til úrbóta.

Í janúar 2016 aflar
jafnréttisfulltrúi upplýsinga
um kynjahlutfall í störfum
innan embættisins. Einnig
tekur jafnréttisfulltrúi saman
yfirlit yfir auglýst störf, kyn
umsækjenda og niðurstöður
ráðninga.
Jöfn tækifæri til framgangs í
starfi.

Jafnréttisfulltrúi.

Jafnréttisfulltrúi kynnir
mögulegar úrbætur fyrir
yfirstjórn.

Við árlega greinargerð
jafnréttisfulltrúa til
Jafnréttisstofu eru teknar
saman upplýsingar um hlut
kynja í stjórnar- og
áhrifastöðum hjá embættinu.

Í febrúar 2016 kynnir
jafnréttisfulltrúi stöðuna og
tekur við ábendingum frá
starfsfólki um mögulegar
aðgerðir til úrbóta.
Jafnréttisfulltrúi kynnir
mögulegar úrbætur fyrir
yfirstjórn.

Kynjablandaður vinnustaður.

Forstöðumenn og
deildarstjórar.

Ef á annað kynið hallar ber að
gæta sérstaklega að
jafnréttissjónarmiðum þegar
nýráðningar eða tilfærslur í
störfum innan embættis eiga
sér stað og nýta þá tækifæri
til að rétta hlut þess kyns
sem á hefur hallað.

Yfirstjórn skoðar upplýsingar
um kynjablandaðan
vinnustað og hver staðan er
hjá embættinu.

Framgangur í starfi.

Yfirstjórn embættisins.

Framgangur í starfi innan
embættisins er kyngreindur.
Komi í ljós að á annað kynið
hallar ber að gera grein fyrri
því í jafnréttisáætlun
embættisins hvernig leiðrétta
á slíkan halla.

Jafnréttisfulltrúi tekur saman
í febrúar 2016.

3.4 Þátttaka í nefndum og ráðum
Leitast er við að deila verkefnum embættisins þannig að kynjahlutfall verði sem jafnast þegar kemur
að þátttöku í vinnuhópum, ráðum, stjórnum og innlendum og erlendum nefndum.
Markmið

Ábyrgð

Aðgerð, tími

Kynning, eftirfylgni

Að hlutfall kynja í
sérfræðistörfum
endurspeglist í hlutfalli kynja
sem sitja í vinnuhópum,
ráðum, stjórnum og
innlendum og erlendum
nefndum fyrir hönd
embættisins.

Tollstjóri, forstöðumaður
mannauðssviðs og aðrir
forstöðumenn.

Í janúar 2016 aflar
jafnréttisfulltrúi upplýsinga
um hlutfall kynja í nefndum
og ráðum.

Í febrúar 2016 kynnir
jafnréttisfulltrúi stöðuna og
tekur við ábendingum frá
starfsfólki um mögulegar
aðgerðir til úrbóta.
Jafnréttisfulltrúi kynnir
tillögur fyrir yfirstjórn.

3.5 Starfsþjálfun og endurmenntun
Konur og karlar skulu njóta sömu möguleika til endurmenntunar og starfsþjálfunar hjá Tollstjóra.
Leitast skal við að höfða til beggja kynja í tilboðum er lúta að starfsþjálfun og endurmenntun.
Markmið

Ábyrgð

Aðgerð, tími

Kynning, eftirfylgni

Tryggja að konur og karlar
njóti sömu möguleika til
endurmenntunar og
starfsþjálfunar.

Forstöðumaður
mannauðssviðs og aðrir
forstöðumenn.

Í janúar 2016 útbýr
jafnréttisfulltrúi kyngreinda
samantekt um þátttöku í
starfsþjálfun og
endurmenntun. Komi í ljós
að á annað kynið hallar er
gerð grein fyrir því í
jafnréttisáætlun og hvernig
leiðrétta á síkan halla.

Í febrúar 2016 kynnir
jafnréttisfulltrúi
samantektina og tekur við
ábendingum frá starfsfólki
um mögulegar aðgerðir til
úrbóta.

Tryggja að námstilboð höfði
til bæði karla og kvenna.

Jafnréttisfulltrúi kynnir
tillögur til úrbóta fyrir
yfirstjórn.

3.6 Samræming fjölskyldu og atvinnulífs
Velferð einstaklinga í einkalífi fer saman við líðan þeirra og árangur í starfi. Leitast skal við að skapa
starfsmönnum aðstæður til að samræma kröfur starfs- og fjölskylduábyrgðar. Starfsmönnum skal
einnig gert kleift að minnka við sig vinnu tímabundið vegna fjölskylduábyrgðar eftir því sem unnt er,
svo sem vegna umönnunar barna og sjúkra fjölskyldumeðlima. Leitast skal við að koma til móts við
óskir starfsfólks um sveigjanlega töku fæðingar- og foreldraorlofs.
Markmið

Ábyrgð

Aðgerð, tími

Kynning, eftirfylgni

Að konur og karlar geti
samræmt starfsskyldur og
skyldur gagnvart fjölskyldu.

Tollstjóri og aðrir
forstöðumenn í samstarfi við
jafnréttisfulltrúa.

Jafnréttisfulltrúi kannar
stöðuna í janúar 2016.

Í febrúar 2016 kynnir
jafnréttisfulltrúi stöðuna
tekur við ábendingum frá
starfsfólki um hugsanlegar
aðgerðir til úrbóta.

Að halda yfirvinnu starfsfólks
innan hóflegra marka og
uppræta kynbundinn mun
þar á.

Yfirstjórn embættisins.

Starfsfólki er kynntur réttur
til fæðingar- og
foreldraorlofs.
Jafnréttisfulltrúi sinnir
jafnréttisfræðslu m.a. með
því að hvetja starfsmenn til
að nýta rétt sinn til
fæðingarorlofs og
veikindadaga barna.

Jafnréttisfulltrúi kynnir
tillögur til úrbóta fyrir
yfirstjórn.

Jafnréttisfulltrúi tekur saman
fjölda yfirvinnustunda og
kyngreinir þær. Leitast skal
við að tryggja að yfirvinna
starfsfólks sé innan eðlilegra
marka og hafi þannig ekki
áhrif á fjölskyldulíf. Bregðast
skal við með
endurskipulagningu verkefna
eða annarri
vinnuhagræðingu ef þörf er
á.

Í febrúar 2016 kynnir
jafnréttisfulltrúi kyngreint
yfirlit yfirvinnustunda og
tekur við ábendingum frá
starfsfólki um hugsanlegar
aðgerðir til úrbóta.
Jafnréttisfulltrúi kynnir
tillögur til úrbóta fyrir
yfirstjórn.

3.7 Kynferðisleg eða kynbundin áreitni
Kynferðisleg áreitni, í hvaða formi sem er, er með öllu óheimil og er ekki liðin. Vísað er til 2. gr.
jafnréttislaga um skilgreiningu á kynferðislegri áreitni. Telji starfsmaður sig verða fyrir kynferðislegri
áreitni skal hann snúa sér til yfirmanns síns, forstöðumanns mannauðssviðs eða tollstjóra. Sé
yfirmanni gert viðvart um slíka hegðun skal viðkomandi, í samráði við tollstjóra, binda enda á hana.
Allt starfsfólk á rétt á því að komið sé fram við það af virðingu og að enginn sæti kynferðislegri eða
kynbundinni áreitni.
Kynferðisleg áreitni: Hvers kyns ósanngjörn og/eða móðgandi kynferðisleg hegðun sem er í óþökk og
hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður og er haldið áfram þrátt fyrir að gefið sé skýrt í
skyn að hegðunin sé óvelkomin. Áreitnin getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn. Eitt tilvik getur
talist kynferðisleg áreitni ef það er alvarlegt.
Kynbundin áreitni: Hvers kyns ósanngjörn og/eða móðgandi hegðun, sem tengist kyni þess sem fyrir
henni verður, er í óþökk og hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður og er haldið áfram
þrátt fyrir að gefið sé skýrt í skyn að hegðunin sé óvelkomin. Áreitnin getur verið líkamleg, orðbundin
eða táknræn. Eitt tilvik getur talist kynbundin áreitni ef það er alvarlegt.
Markmið

Ábyrgð

Aðgerð, tími

Kynning, eftirfylgni

Að koma í veg fyrir
kynferðislega og kynbundna
áreitni.

Allt starfsfólk ber ábyrgð á
að koma í veg fyrir og
uppræta kynferðislega og
kynbundna áreitni.

Verði uppvíst um áreitni ber
þeim er fyrir henni verður, og
öðrum sem af því vita, að
gera viðkomandi yfirmanni
eða trúnaðarmanni viðvart.
Við það fer í gang ferli skv.
áætlun um viðbrögð við
áreitni sem felur í sér að
komið er í veg fyrir
áframhaldandi óæskilega
hegðun og að þolandi bíði
ekki skaða af.

Áætlun um viðbrögð við
áreitni er endurskoðuð og
kynnt starfsfólki .

Tollstjóri, forstöðumaður
mannauðssviðs og aðrir
forstöðumenn bera ábyrgð á
úrlausn.
Jafnréttisfulltrúi ber ábyrgð á
kynningum.

Jafnréttisfulltrúi hefur
samráð við yfristjórn um
mögulegar aðgerðir.

Í janúar ár hvert er metið
hvort æskilegt sé að fræða
starfsfólk um kynferðislega
og kynbunda áreitni.
Að breyta hefðbundnum
kynjaímyndum og vinna
gegn neikvæðum
staðalímyndum um hlutverk
kvenna og karla.

Jafnréttisfulltrúi.

Í febrúar 2016 er skoðað
hvort mögulegt er að fara í
átaksverkefni til að vinna
gegn neikvæðum
staðalmyndum um eðli og
hlutverk kynjanna.

Samþætt árlegri
jafnréttisfræðslu
jafnréttisfulltrúa.

4. Endurskoðun og samþykkt
Jafnréttisáætlun þessi er gerð í samræmi við 18. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla
nr. 10/2008 þar sem kveðið er á um að leggja beri áherslu á að tryggja konum og körlum jafnan rétt.
Jafnframt segir að jafnréttisáætlun og jafnréttissjónarmið í mannauðsstefnu skuli endurskoða á þriggja
ára fresti.
Jafnréttisáætlun þessi var samþykkt af tollstjóra þann 5.12.2014 og verður endurskoðuð fyrir
1.1.2017.

Áætlun um forvarnir og viðbrögð við einelti
Tollstjóri leggur áherslu á kurteisi, virðingu, jákvæðni og umhyggju í samskiptum. Einelti verður undir
engum kringumstæðum liðið á vinnustaðnum né meðvirkni starfsmanna. Komi upp grunur um einelti
er gripið til viðeigandi ráðstafana skv. viðbragðsáætlun við einelti – sjá neðar. Einelti er skilgreint í 3.
gr. reglugerðar nr. 1000/2004:
Einelti: Ámælisverð eða síendurtekin ótilhlýðileg háttsemi, þ.e. athöfn eða hegðun sem er til þess
fallin að niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna eða ógna og valda vanlíðan hjá þeim sem
hún beinist að. Kynferðisleg áreitni og annað andlegt eða líkamlegt ofbeldi fellur hér undir.

1. Ábyrgð stjórnenda
Stjórnendur bera ábyrgð á að grundvallarreglur samskipta á vinnustað séu virtar. Nýjum
starfsmönnum er kynnt stefna og viðbragðsáætlun embættisins í eineltismálum við upphaf starfs. Á
vinnustöðum geta komið upp ágreiningsmál og hagsmunaárekstrar sem valdið geta óþægindum.
Mikilvægt er að stjórnendur taki á slíkum málum áður en þau þróast til verri vegar.
Tollstjóri mun grípa til aðgerða gagnvart starfsmönnum sem leggja aðra í einelti, til dæmis með
áminningu, tilflutningi í starfi eða uppsögn. Tekið verður á fölskum ásökunum um einelti af sömu festu
og einelti almennt.

2. Viðbragðsáætlun við einelti
Starfsmaður sem verður fyrir einelti getur leitað til yfirmanns, forstöðumanns mannauðssviðs og/eða
trúnaðarmanna.
Þegar fyrir liggja upplýsingar um einelti verður brugðist við með eftirfarandi hætti:
1.

Lögð er áhersla á að leysa málið hið fyrsta og koma í veg fyrir frekara einelti og veita þolanda
stuðning.
Áframhaldandi málsmeðferð er metin í samráði við þolanda. Hægt er að velja óformlega eða
formlega málsmeðferð.

2.

3.
4.
5.
6.

i.

Óformleg málsmeðferð
Leitað er upplýsinga hjá þolanda og honum veittur stuðningur með trúnaðarsamtali eða
ráðgjöf. Aðrir innan vinnustaðarins eru ekki upplýstir um málið.

ii.

Formleg málsmeðferð
Gerð er hlutlaus athugun á málsatvikum. Rætt er við þolanda, geranda og aðra sem veitt geta
upplýsingar um málið. Mikilvægt er að leita upplýsinga um tímasetningar og fá fram gögn ef
einhver eru, s.s. tölvupósta, sms-skilaboð, færslur á Facebook eða annað. Ef ástæða þykir til
er leitað til óháðs sérfræðings utan embættisins.
Unnið er að lausn sem getur falist í breytingum á vinnustað, vinnubrögðum eða vinnuskipulagi.
Gerandi fær aðvörun og leiðsögn, jafnframt getur komið til tilfærslu í starfi.
Málinu er fylgt eftir með því að fylgjast með samskiptum þeirra sem hlut eiga að máli og ræða við
þá að ákveðnum tíma liðnum.
Ef ástæða þykir til er leitað eftir utanaðkomandi sérfræðiaðstoð.
Láti gerandi ekki segjast og viðheldur óæskilegri hegðun getur það leitt til uppsagnar hans úr
starfi.

Viðauki:
Samningur um árangursstjórnun
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
og Tollstjóri

Fjármála- og efnahagsráðuneytið og embætti tollstjóra gera
með sér svohljóðandi
samning
um árangursstjórnun.

I.

Tilgangur

Með samningi þessum er kveðið á um gagnkvæmar skyldur fjármála- og efnahagsráðuneytisins og
embættis tollstjóra varðandi útfærslu á lögbundnu hlutverki tollstjóra. Með honum er lagður
grunnur að áætlanagerð og árangursmati á s v i ð i t o l l a - o g i n n h e i m t u m á l a á grundvelli
fyrirliggjandi stefnuskjals Tollstjóri 2020 sem fylgir með samningi þessum í viðauka (fylgiskjal 1).
Með þeim áætlunum, sem samningurinn kveður á um, er mótuð stefna til næstu ára. Gera skal
grein fyrir árangri af starfsemi embættisins á r l e g a í einfaldri skýrslu með samanburði við þau
markmið sem sett eru samkvæmt þessum samningi og fylgiskjölum með honum.
Þessi samningur breytir í engu ábyrgð efnahags- og fjármálaráðherra gagnvart Alþingi á starfsemi
embættis tollstjóra eða þeim stjórnsýsluskyldum sem ráðherra og embættið hafa lögum samkvæmt.

II.

Embætti tollstjóra

Embætti tollstjóra heyrir undir fjármála- og efnahagsráðuneytið og er tollstjóri ábyrgur gagnvart
ráðherra fyrir rekstri embættisins.
Embætti tollstjóra gegnir veigamiklu hlutverki í samfélaginu með veitingu viðamikillar þjónustu á
sviði tolla- og innheimtumála. Þá er tollstjóri handhafi löggæsluvalds í formi tolleftirlits og verndun
landamæra.
Við embætti tollstjóra starfa um 250 starfsmenn sem vinna við innheimtu skatta og gjalda,
tollframkvæmd, tolleftirlit og margvíslega stoðþjónustu. Hópurinn hefur fjölbreytta menntun og er á
breiðu aldursbili.
Starfstöðvar embættisins eru nú tíu talsins um allt land. Flestir starfsmenn eru staðsettir í Tollhúsinu
við Tryggvagötu 19. Aðrar starfsstöðvar embættisins eru að Klettagörðum 23 og Stórhöfða 32 í
Reykjavík, á Akureyri, Eskifirði, Ísafirði, Keflavíkurflugvelli, Selfossi, Seyðisfirði og
Vestmannaeyjum.

III. Lögbundið hlutverk tollstjóra
Helstu ákvæði um lögbundið hlutverk tollstjóra eru að finna í tollalögum nr. 88/2005, með síðari
breytingum og í lögum um tekjuskatt nr. 90/2003, með síðari breytingum.
Um hlutverk tollstjóra á sviði tollamála er einkum fjallað í 40. gr. tollalaga. Í þeirri grein kemur
fram að hlutverk tollstjóra er:
1. Að annast tollframkvæmd á landsvísu.
2. Álagning og innheimta tolla og annarra skatta og gjalda sem greiða ber við tollafgreiðslu vöru
samkvæmt lögum þessum eða öðrum lögum.
3. Eftirlit með innflutningi, umflutningi og útflutningi á vörum til og frá landinu og ferðum og
flutningi fara og fólks til og frá landinu.
4. Aðstoð við ráðherra varðandi tollamálefni.
5. Að vinna að framþróun, hagræðingu og einföldun tollframkvæmdar, skilvirkri og árangursríkri
tollstarfsemi og sem bestri þjónustu tollgæslunnar. Hann skal stuðla að því að
tollframkvæmdin verði sem hagfelldust fyrir atvinnulífið, almenning og samfélagið og hafa
samstarf við atvinnulífið um málefni sem varða hagsmuni þess og greiða fyrir löglegum
viðskiptum og styrkja samkeppnisstöðu fyrirtækja, eftir því sem við getur átt og að teknu tilliti
til fjárhagslegra og lagalegra forsendna og öryggissjónarmiða.
6. Samstarf við önnur stjórnvöld og stofnanir sem hafa með höndum verkefni sem tengjast
starfssviði hans, sbr. 45. gr.
7. Rekstur tölvukerfis og þróun rafrænna samskipta vegna tollafgreiðslu.
8. Greiningarstarf vegna áhættustjórnunar við tolleftirlit.
9. Starfræksla Tollskóla ríkisins sem sér um menntun tollstarfsmanna og annarra eftir því sem
nánar er kveðið á um í lögum eða reglugerðum.
10. Öflun upplýsinga til hagskýrslugerðar um milliríkjaviðskipti.
11. Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi tollyfirvalda.
12. Gerð verklagsreglna varðandi tollframkvæmd.
13. Gerð leiðbeininga um tollamálefni fyrir almenning og fyrirtæki.
14. Ákvörðun um form og efni tollskjala og eyðublaða til nota við tollframkvæmd.
15. Önnur verkefni sem honum eru falin með lögum og stjórnvaldsfyrirmælum.
Um hlutverk tollstjóra á svið innheimtumála er einkum fjallað í 111. gr. laga um tekjuskatt.
Þar kemur meðal annars fram að tollstjóri annist innheimtu skatta í umdæmi sýslumanns á
höfuðborgarsvæðinu. Auk þess annast tollstjóri eftirtalin verkefni sem lúta að framkvæmd við
innheimtu skatta og gjalda:
1. Stefnumótun á sviði innheimtumála á landsvísu með hagræðingu, samræmingu, framþróun og
öryggi varðandi innheimtu opinberra gjalda að leiðarljósi.
2. Samræmingar- og eftirlitshlutverk gagnvart öðrum innheimtumönnum ríkissjóðs, m.a. með
setningu verklagsreglna. Tollstjóra er heimilt að beina bindandi fyrirmælum til annarra
innheimtumanna um innheimtuaðgerðir í einstökum málum ef settar reglur eru ekki virtar.
3. Umsjón og þróun tölvukerfa og rafrænnar stjórnsýslu á sviði innheimtu skatta og gjalda.

IV. Meginstefna, hlutverk og framtíðarsýn
Meginstefna
Meginstefna embættis tollstjóra hefur verið mörkuð í sérstöku stefnuskjali fram til ársins 2020
(fylgiskjal 1). Byggt er á þeirri grundvallarforsendu að lögbundið hlutverk embættisins verði óbreytt á
þeim tíma sem sóknaráætlunin tekur til. Framtíðarsýn tollstjóra er því mótuð með hliðsjón af því hver
starfsemi embættisins er jafnframt því að horft er fram á veginn til þess hvernig þróa megi og bæta
núverandi starfsemi til framtíðar. Í stefnuskjalinu Tollstjóri 2020 er einnig að finna helstu gildi
tollstjóra en þeim er ætlað að vera leiðarljós í þróun embættisins á komandi árum.

Hlutverk
Með hliðsjón af ákvæðum laga hefur hlutverk embættisins verið skilgreint á einfaldan hátt undir
yfirskriftinni: Við verndum samfélagið og tryggjum ríkinu tekjur. Með þeim orðum er bæði dregin
fram sú ríka samfélagslega ábyrgð sem á embættinu hvílir og mikilvægi starfseminnar og þeirra starfa
sem starfsmenn þess gegna.

Framtíðarsýn
Framtíðarsýn fjármála- og efnahagsráðuneytisins og embættis tollstjóra er að árið 2020 verði
innheimta opinberra gjalda og framkvæmd tollamála árangursríkari, einfaldari og hagkvæmari en í
dag. Lögð verði áhersla á fagmennsku og aukna samvinnu við hagsmunaðila, jafnframt því að embætti
tollstjóra verði í fremstu röð á sviði rafrænnar stjórnsýslu.

V. Stefna og áherslur í einstökum málaflokkum
Í stefnuskjalinu Tollstjóri 2020 er að finna áherslur embættis tollstjóra í einstökum málaflokkum. Þar
má finna stefnu í innheimtumálum og tollamálum auk mannauðsstefnu, upplýsingatæknistefnu,
rekstrar- og umhverfisstefnu og þjónustu- og gæðastefnu sem allar eiga að stuðla að því að embættið
geti framfylgt því hlutverki sínu að vernda samfélagið og tryggja ríkinu tekjur.

VI. Markmið og mælikvarðar
Meginmarkmið tollstjóra eru fjögur. Út frá meginmarkmiðum eru sett árangursmarkmið. Þá eru
sett fram viðmið um það að hvaða árangri beri að stefna mælt í prósentum, tíma eða öðrum
skilgreindum viðeigandi mælikvörðum. Fjögur meginmarkmið tollstjóra eru eftirfarandi:
•
•
•
•

Tollframkvæmd og innheimta til fyrirmyndar.
Faglegir starfshættir og stöðugar umbætur.
Vöxtur í krafti mannauðs og tækni.
Árangursrík fjármálastjórn.

Um markmið og mælikvarða er fjallað með ítarlegum hætti í stefnuskjalinu Tollstjóri 2020 sem
fylgir með samningi þessum í viðauka (fylgiskjal 1).

VII. Sóknaráætlun
Verkefni á sóknaráætlun
Á sóknaráætlun tollstjóra eru 25 valin verkefni sem stuðla að því að framtíðarsýn embættisins, stefnu
og markmiðum þess verði náð. Verkefnin voru valin úr fjölda tillagna og ávinningur þeirra metinn út
frá ákveðnum viðmiðum af yfirstjórn og hópi starfsmanna. Sóknaráætlun tollstjóra fylgir með
samningi þessum í viðauka (fylgiskjal 2).
Til einföldunar í framsetningu sóknaráætlunar er aðeins eitt árangursmarkmið tilgreint fyrir hvert
verkefni þó að í reynd stuðli verkefni oftar en ekki að því að fleiri en einu árangursmarkmiði verði
náð.
Verkefnaskrá og verkefnisáætlun
Verkefnaskrá tollstjóra er yfirlit yfir verkefni í undirbúningi og framkvæmd hjá embættinu. Í
verkefnisáætlun fyrir hvert einstakt verkefni er gerð nánari grein fyrir heildarávinningi verkefnisins.
Verk- og tímaáætlun er ennfremur sett fram í verkefnisáætlun auk áætlunar um kostnað eins
nákvæmlega og unnt er miðað við fyrirliggjandi forsendur við undirritun þessa samnings.

Forgangsröðun verkefna
Fjármála- og efnahagsráðuneytið og embætti tollstjóra eru sammála um nauðsyn þess að unnið verði af
alúð að öllum þeim verkefnum sem er að finna í sóknaráætlun embættisins, en rétt sé þó að leggja
sérstaka áherslu á verkefni sem lúta að auknu hagræði og aukinni þjónustu við einstaklinga og
lögaðila sem samskipti eiga við embættið undir þeim formerkjum að þeir sem vilja vera heiðarlegir og
stunda lögmæt viðskipti eigi að njóta þess. Verkefni sem stuðla að þessu fela meðal annars í sér aukna
möguleika á rafrænum samskiptum, liprun viðskipta á sviði tollframkvæmdar og einföldun
framkvæmdar við innheimtu skatta og gjalda og eru þau raunar til hagsbóta fyrir samfélagið allt enda
fela þau ekki í sér að dregið verði úr eðlilegu eftirliti. Þvert á móti eiga þessi verkefni að stuðla að því
að eftirlit verði markvissara og þannig árangursríkara gagnvart þeim aðilum sem ekki fara eftir lögum
og reglum. Auk þessa er fjármála- og efnahagsráðuneytið og embætti tollstjóra sammála um að leggja
skuli aukna áherslu á söfnun og greiningu tölulegra upplýsinga af ýmsu tagi, meðal annars er varða
afskriftir skattkrafna.

VIII. Skyldur og ábyrgð samningsaðila
Með neðangreindum áætlunum og ársskýrslu er mótaður formlegur farvegur fyrir samskipti
m i l l i fjármála- og efnahagsráðuneytisins og embættis tollstjóra, sbr. eftirfarandi:
•
•

•

•

Stefnuskjalið Tollstjóri 2020 er stefnumótandi áætlun um helstu verkefni og áherslur til
ársins 2020. Þessa áætlun skal endurskoða á fjögurra ára fresti.
Í kjölfar þess að fjárlagafrumvarp er lagt fram á Alþingi skal embættið hefja undirbúning að
gerð rekstraráætlunar fyrir komandi ár. Niðurstöður þeirrar áætlunar skulu lagðar fyrir
ráðuneytið til samþykktar. Embætti tollstjóra er að leitast við að halda útgjöldum sínum innan
fjárheimilda hvers árs.
Í apríl ár hvert skal í ársskýrslu til ráðuneytisins gera grein fyrir árangri af starfi tollstjóra
undanfarið ár, meðal annars með samanburði við þau markmið sett eru fram í stefnuskjalinu
Tollstjóri 2020.
Eigi sjaldnar en tvisvar á ári skulu haldnir fundir skrifstofu skattamála fjármála- og
efnahagsráðuneytis og embættis tollstjóra, sá fyrri í apríl (árangur á liðnu starfsári) og sá

seinni í september (árangur janúar til júní). Á þessum fundum skal m.a. farið yfir sett
markmið og mælingar á árangri sem þá liggja fyrir. Á þessum fundum skal jafnframt lagt mat
á það hvort þörf sé á að endurskoða ákvæði samningsins, sbr. ákvæði VIII kafla.

IX. Gildistími og endurskoðun
Samningurinn tekur gildi við undirskrift og gildir að óbreyttu til 1. september 2020. Um leið
fellur úr gildi samningur aðila dags. 21. júní 2001. Heimilt er að endurskoða einstök
efnisatriði samningsins árlega ef ástæða þykir til, meðal annars vegna breyttrar áherslu
eða stefnu stjórnvalda við gerð árangursstjórnunarsamninga.
Reykjavík, ___________

Fjármála- og efnahagsráðherra

Tollstjóri

Viðauki:
Viðskiptavinir og
aðrir hagsmunaaðilar

Viðskiptavinir og aðrir hagsmunaaðilar
Greining á viðskiptavinum og öðrum hagsmunaaðilum Tollstjóra var gerð í þeim tilgangi að öðlast betri
skilning á hagsmunum og væntingum þeirra sem stefna embættisins og starfsemi þess varðar.
Ennfremur til að skilgreina þá hópa sem árangursmælingar Tollstjóra skulu ná til. Þá eru settar fram
tillögur um aðgerðir og verkefni sem vinna má svo að væntingar viðskiptavina og annarra
hagsmunaaðila verði uppfylltar sem best.
Hagsmunir

Væntingar

Aðgerðir og verkefni

Viðskiptavinir
Gjaldendur: einstaklingar og lögaðilar
Góð og skilvirk þjónusta. Fá réttar
upplýsingar þegar eftir þeim er leitað.

Farið sé að lögum og reglum við
innheimtu skatta og gjalda.

Jafnræðis- og meðalhófsreglu skattaog stjórnsýsluréttar sé fylgt.

Samræmis sé gætt við innheimtu
skatta og gjalda óháð búsetu ásamt því
að meðalhófs og jafnræðisregla séu í
heiðri hafðar.
Réttir aðilar fái réttar upplýsingar í
tíma, að öryggis sé gætt í allri
upplýsingagjöf.

Eftirlit með verklagi við innheimtu m.a.
skoðun á aðgerðum í TBR með tilliti til
útgefinna verklagsreglna.
Virkt eftirlit með málsmeðferð með tilliti
til niðurstöðu úrskurða og dóma. Mæling
á niðurstöðu kærumála.
Fara tímanlega í viðeigandi
innheimtuaðgerðir.
Rafræn sjálfsafgreiðsla í gegnum
þjónustu-gátt.

Sérfræðingar: endurskoðendur og lögmenn
Aðrir innheimtumenn ríkissjóðs
Aðrir innheimtumenn ríkissjóðs fái
verklagsreglur og leiðbeiningar við
innheimtu skatta og gjalda ásamt
fræðslu.

Embættið sinni samræmingar- og
eftirlitshlutverki sínu sem best.
Innheimtumenn ríkissjóðs fái
upplýsingar, þjónustu og leiðbeiningar
um verklag við innheimtu.

Stofnanir sem leggja á/fá sértekjur: Til dæmis Lyfjastofnun, Þjóðskrá og Neytendastofa.
Þessar stofnanir fái skilvirka og
árangursríka innheimtu sinna tekna.

Embættið innheimti sértekjur þessara
stofnana á sem skilvirkastan hátt.

Viðskiptavinir: Vörsluhafar; farmflytjendur; tollmiðlarar; inn- og útflytjendur; hraðsendingar-fyrirtæki; tollfrjálsar verslanir,
tollfrjálsar forðageymslur, frísvæði, tollvörugeymslur og afgreiðslugeymslur.
Auðveldun löglegra viðskipta.
Sendingar ekki stöðvaðar að
nauðsynjalausu.
Framlag til jöfnunar samkeppnisstöðu.
Góð þjónusta.
Góð miðlun upplýsinga.
Hagsmunir tengdir rafrænni
afgreiðslu/rafrænum samskiptum.
Afgreiðslutími/hraði.
Áreiðanleiki og þekking (t.d. miðlara).
Samtök viðskiptavina: Samtök atvinnulífsins; Viðskiptaráð; Félag atvinnurekenda; Samtök fiskmarkaða; Landssamband
smábátaeigenda; Fiskvinnslur án útgerða; Samál; Neytendasamtökin.
Samstarf og skilningur á þörfum.

Hagsmunir

Væntingar

Aðgerðir og verkefni

Samfélagið
Að embættið tryggi ríkissjóði sem
mestum tekjum til reksturs
velferðarþjóðfélags með skilvirkum og
réttum hætti.

Öryggi; að geta treyst því að hér sé
rekið velferðasamfélag.

Virkt eftirlit með innheimtuárangri og
verklagi við innheimtu.

Að innheimta skatta og gjalda sé
árangursrík og hagkvæm.

Gera innheimtuárangur sýnilegan með
birtingu frétta í fjölmiðlum/vef.

Að farið sé að lögum og reglum við
innheimtu opinberra gjalda.
Að geta treyst því að jafnræði gildi í
álagningu og innheimtu tolla og annarra
gjalda.
Vernd gegn innflutningi ólöglegs og oft
hættulegs varnings.

Að Tollstjóri sporni gegn innflutningi á
ólögmætum og oft hættulegum
varningi. Böndum sé komið á þá sem
brjóta gegn lögum og reglum á
vettvangi tollamála. *
Réttar áherslur í eftirliti.

Auðveldun löglegra viðskipta.

Vinna áhættumat og fara eftir því.
Vinna stefnumiðað og á grundvelli
áhættugreiningar.
Vanda áætlanagerð og fylgja áætlunum
eftir.
Vinna að umbótum í starfseminni til að
bæta árangur, sjá sóknaráætlun
tollasviðs.

Að viðskiptaflæði milli landa og
athafnafrelsi einstaklinga sé ekki
hamlað að óþörfu.

Framlag til jöfnunar samkeppnisstöðu á
markaði.
Hagkvæmni í rekstri.

Skilvirkni og ábyrg nýting fjármuna.

Vel skilgreint og gagnsætt
umsóknarferli vegna starfa hjá
embættinu.

Kröfur um hæfni og reynslu
umsækjenda séu vel skilgreindar.
Umsóknir séu metnar út frá
jafnréttissjónarmiðum.

Vanda vel ráðningarferli. Auglýsingar
skýrar og tímanlegar.

Námskeið við hæfi séu í boði á vegum
Tollskólans.

Skýr markmið með námskeiði, hæfir og
góðir kennarar.

Vönduð námskeið séu reglulega í boði.
Vel kynnt.

Almenningur hafi greiðan aðgang að
þjónustu embættisins.

Þjónustuandi. Góð samskipti.
Almenningur eigi þess kost að veita
endurgjöf á þjónustu Tollstjóra.
Tollstjóri bregðist við þegar kvartanir
berast embættinu.

Þátttaka almennings í
stefnumótunarferli Tollstjóra.
Viðhorfskannanir. Virk frávikaskráning.

Stjórnvöld og
samstarfsstofnanir
Alþingi, ríkisstjórn, fjármála- og efnahagsráðuneytið, önnur ráðuneyti og stofnanir, sveitarfélög, ríkisendurskoðun,
ríkislögmaður, ríkissaksóknari, sérstakur saksóknari og erlend skattinnheimtuyfirvöld.
Hagkvæmni og aðhald í rekstri.

Rekstur innan fjárheimilda.

Nýta fjármuni á sem bestan hátt.

Embættið nái sem bestum árangri við
innheimtu tekna ríkissjóðs.

Að innheimta skatta og gjalda sé
árangursrík og hagkvæm.

Virkt eftirlit með innheimtuárangri.

Að farið sé að lögum og reglum við
innheimtu opinberra gjalda.
Embættið fylgi lögum og reglum á sviði
innheimtu opinberra gjalda.
Embættið sinni hlutverki sínu sem best
og liður í því er að veita framúrskarandi
þjónustu.

Virkt eftirlit með málsmeðferð með tilliti
til niðurstöðu úrskurða og dóma. Mæling
á niðurstöðu kærumála.
Að veita stjórnvöldum framúrskarandi
þjónustu.

Fagleg og tímanleg upplýsingagjöf til
stjórnvalda.

Stjórnvöld fái réttar upplýsingar í tíma,
að öryggis sé gætt í allri upplýsingagjöf.

Þróun framsetningar á tölulegum
gögnum varðandi innheimtu skatta og
gjalda.

Hagsmunir

Væntingar

Aðgerðir og verkefni

Stjórnvöld og
samstarfsstofnanir
Alþingi, ríkisstjórn, fjármála- og efnahagsráðuneytið, önnur ráðuneyti og stofnanir, sveitarfélög, ríkisendurskoðun,
ríkislögmaður, ríkissaksóknari, sérstakur saksóknari og erlend skattinnheimtuyfirvöld.
Auðveldun löglegra viðskipta.

Skilvirk og árangursrík tollframkvæmd.
Unnið sé í samræmi við lög og reglur.

Vernd samfélagsins gegn innflutningi
ólöglegs og oft hættulegs varnings.

Samvinna undirstofnana skili bættum
árangri í vernd samfélags og tekjuöflun.

Vinna umbótaverkefni til auðveldunar
viðskipta, t.d. ein þjónustugátt (Single
Window) og viðurkenning rekstaraðila
(AEO).
Sjá einnig verkefni og síverk á
sóknaráætlun tollasviðs; ljúka verkefnum
og hefja ný sem tengjast vernd
samfélagsins, auðveldun viðskipta og
aðlögun að bestu erlendu framkvæmd.
Viðhalda góðri samvinnu við
samstarfsstofnanir.

Tekjuöflun í ríkissjóð.
Sérþekking á háu stigi.

Embættið búi yfir sérfræðiþekkingu og
miðli upplýsingum til stjórnvalda og
annarra.

Tollstjóri hafi sterka og góða ímynd.

Samráð um efni og birtingu fréttaefnis.
Tollstjóri hafi frumkvæði að úrbótum á
sviði tollamála.

Vinna ímyndarverkefni, m.a. gagnvart
fjölmiðlum, gera bækling.

Þjónusta við beina viðskiptavini sé góð.
Gagnkvæmur virðisauki sé af samstarfi.

Réttar upplýsingar berist á réttum tíma.

Stofnanir sem taka við eða miðla
upplýsingum til Tollstjóra
Að upplýsingamiðlun og annað
samstarf gangi vel fyrir sig,
upplýsingaflæði sé rétt og tímanlegt og
samskipti góð.

Samstarfssamningar séu uppfylltir.
Samvinna/þjónusta sé góð.
Samvinna skili bættri framkvæmd og
betri árangri hjá viðkomandi stofnun.

Stofnanir í beinu samstarfi
Samstarf stuðli að góðum árangri
varðandi vernd samfélagsins, álagningu
og innheimtu gjalda, rannsóknir brota.

Skýra hlutverk Tollstjóra gagnvart
stofnunum þar sem hluti þeirra hefur
óskilgreindar og jafnvel óraunhæfar
væntingar til hlutverks Tollstjóra á
landamærum.
Gera/viðhalda samstarfssamningum við
stofnanir.
Hafa samvinnu um áhættustjórnun og
einföldun ferla, vinna sameiginleg átaksog umbótaverkefni.

Stofnanir sem veita inn- eða útflutningsleyfi: Lögregluyfirvöld, Geislavarnir ríkisins, Lyfjastofnun, Samgöngustofa,
Umhverfisstofnun, Vinnueftirlit ríkisins, Póst- og fjarskiptastofnun, Fiskistofa, MAST, Utanríkisráðuneyti, Minjastofnun
Íslands, Velferðarráðuneyti, Umhverfis- og auðlindaráðuneyti.
Verndun landamæra.

Tollstjóri veiti fulla þjónustu á
landamærum.

Góð samskipti og samvinna.

Rafræn samskipti.

Skýra hlutverk Tollstjóra gagnvart
stofnunum þar sem hluti þeirra hefur
óskilgreindar og jafnvel óraunhæfar
væntingar til hlutverks Tollstjóra á
landamærum. M.a. er mikilvægt að skýra
fjölþætt verkefni Tollstjóra á
landamærum og þörf fyrir
forgangsröðun.
Þjónustukönnun.
Gera/viðhalda samstarfssamningum við
stofnanir.
Hafa samvinnu um áhættustjórnun og
einföldun ferla, vinna sameiginleg átaksog umbótaverkefni.
Senda árlega beiðni um sýn á áhættumat
og forgangsröðun.
Ein þjónustugátt.

Hagsmunir

Væntingar

Aðgerðir og verkefni

Hafnar- og flugyfirvöld
Hafnaryfirvöld og Isavia.
Gott og tímanlegt upplýsingaflæði, m.a.
vegna koma og brottfara fara.

Sjá hagsmuni.
Rafræn samskipti.

Halda áfram góðri samvinnu og veita
góða þjónustu.

Gagnkvæmt traust og góð samskipti
vegna ýmissa annarra mála, s.s.
flugverndar og grunsamlegra atvika á
hafnarsvæðum (siglingavernd).
Að Tollstjóri veiti lögboðna þjónustu til
viðskiptavina þessara aðila.

Aðrir innlendir hagsmunaaðilar
Stéttarfélög og fræðslusjóðir
Trúnaðarmenn og öryggistrúnaðarmenn
séu hjá Tollstjóra.
Starfsmenn Tollstjóra séu vel upplýstir
um starfsemi þessara aðila. Upplýsingar
séu aðgengilegar.

Trúnaðarmenn / öryggistrúnaðarmenn
fái tíma til að sinna sínum störfum fyrir
félögin.
Starfsmenn sæki til þeirra vegna
réttinda-mála, nýti styrki til fræðslu
o.þ.h.

Skipan trúnaðarmanna og öryggistrúnaðarmanna.
Mannauðssvið standi fyrir kynningum í
samráði við þessa aðila.

Háskólar, Starfsmennt, Starfsþróunarsetur BHM, EHÍ, VSF, IRMA, Upplýsing, Dokkan, Stjórnvísi og fleiri aðilar
Starfsmenn Tollstjóra sæki fræðslu. Þeir
miðli þekkingu og reynslu á þeirra
vettvangi.

Gagnkvæm þekkingarmiðlun.
Fræðslusetur: Gott samstarf um
skipulag starfsmiðaðrar fræðslu.

Gagnkvæmir hagsmunir Tollstjóra og
háskóla af samvinnu í fræðastarfi um
tollamál.

Sýnileg starfsþróunar- og fræðsluáætlun
sé til staðar hjá Tollstjóra.
Bók um tollarétt.
Námsbraut í tollafræðum.

Birgjar: söluaðilar vöru og þjónustu
Tollstjóri skipti við þá sem eru aðilar að
ríkiskaupasamningnum.

Fylgja ríkiskaupasamningnum.

Tollstjóri bjóði út öll útboðsskyld verk
lögum samkvæmt.

Góð útboðsgögn.

Gagnsætt og skýrt innkaupaferli. Vönduð
gerð útboðsgagna.

Samráðs um afhendingu þjónustu/vöru.
Nauðsynlegum undirbúningi lokið fyrir
afhendingu.

Góð samskipti við tengilið.

Tilnefna tengilið fyrir hvern birgja.

Tímanleg greiðsla reikninga.

Gott reikningshald.

Rafræn uppáskrift reikninga.

Áframhaldandi viðskipti. Vara/þjónusta
uppfylli þarfir og væntingar Tollstjóra.

Góð endurgjöf.

Framkvæma birgjamat.

Faglega unnar fréttatilkynningar.

Góð samskipti upplýsingafulltrúa við
fjölmiðla.

Fjölmiðlar
Réttar og tímanlegar fréttatilkynningar.

Hagsmunir

Væntingar

Aðgerðir og verkefni

Erlendir hagsmunaaðilar
OLAF; Europol; PTN; WCO; EFTA; NTR og ESA
Þátttaka alþjóðasamfélagsins í
framþróun á sviði tollamála.

Ísland standi við erlendar
skuldbindingar.
Þátttaka í samstarfi og
átaksverkefnum/aðgerðum.

Skilgreining og ráðstöfun fjármuna til
styrkingar á erlendu samstarfi og bættri
tollframkvæmd.

ISO og IPMA
Tollstjóri tileinki sér vinnubrögð skv.
stöðlum (ISO 21500) og viðmiðum (ICB
3.0).

Tollstjóri innleiði vinnubrögð samkvæmt
stöðlum og viðmiðum.

Innleiða gæðastjórnkerfi skv. ISO 9001.
Verkefnastjórnunarferli.

Stefnu stofnunarinnar sé framfylgt.

Stefnu stofnunarinnar sé framfylgt.

Innleiða stefnu. Fræðsla til starfsmanna
um stefnu Tollstjóra.

Árangursrík framkvæmd innheimtu- og
tollamála.

Starfsmenn geri sitt besta til að stuðla
að árangursríkri framkvæmd.

Stjórnendur

Markvirkni og skilvirkni í öllu starfi.

Bæta mælingar og markmið þegar við á.
Gera/uppfæra verkferla og
vinnulýsingar.

Ánægðir starfsmenn sem sinna störfum
sínum af kostgæfni og skila góðu starfi.

Hæfir starfsmenn.

Vanda til ráðninga, rétt fólk á réttum
stöðum.
Þjálfun starfsmanna.
Sí- og endurmenntun.
Halda í gott fólk.
Vinnustaðargreining meðal starfsmanna.

Þjónusta sé sem best.

Veitt sé framúrskarandi þjónusta.

Þjónustukönnun meðal viðskiptavina.

Nægilegt fjármagn til að sinna
verkefnum.

Stjórnvöld hafi skilning á þörfum á
fjármagni til rekstrar og
umbótaverkefna.

Vönduð áætlanagerð.

Rekstur sé hagkvæmur.

Rekstur sé hagkvæmur.

Fjárhagsstaða Tollstjóra/sviða tekin út
mánaðarlega til þess að tryggja að
markmiðum rekstraráætlunar sé náð.

Svið og deildir
Skýr stefna í málaflokkum á ábyrgð
sviðs.
Stuðningur stjórnenda.

Kynna stefnu og starf sviða/deilda.
Aðgangur að stjórnendum (tími) og
stuðningur í verki.

Nauðsynleg tæki og tól til staðar.
Skilvirkni í innra starfi.
Komið sé í veg fyrir tvíverknað.

Skýr ábyrgð og hlutverk, t.d. um
meginverkefni sviða/deilda.
Skýrir verkferlar og vinnulýsingar.

Skilgreina ábyrgð starfseininga og
einstaklinga, m.a. varðandi
upplýsingaflæði.
Virkja sem flesta til þátttöku í
þróunarvinnu.
Innleiða gæðakerfi.

Góð þjónusta og samskipti; Sýnilegt
árangursríkt starf.

Uppfylla þarfir og væntingar þeirra sem
leita til sviðs/deildar.

Áreiðanleg sérfræðiþekking.
Jákvætt viðhorf og viðmót.
Viðbragðsflýtir.
Miðlun upplýsinga.

Starfseiningar vinni vel saman og séu
samtaka í átt að árangri.

Gott upplýsingaflæði milli eininga.
Góð samvinna.

Verkefnastjórnun og verkefnavinna.

Yfirsýn yfir starfsemina.

Nota innra net, fundi o.fl. til
upplýsingamiðlunar.
Gera áætlun um bætt samskipti og innri
upplýsingamiðlun.

Hagsmunir

Væntingar

Aðgerðir og verkefni

Tollskóli ríkisins og kennarar
Tollskóli ríkisins
Aðbúnaður skólans sé þannig að hann
nái markmiðum sínum og uppfræði um
tollamálefni og aðra starfstengda þætti.

Hlutverk Tollskóla vel skilgreint og
fræðslustefna skýr. Hafa á að skipa
hæfum og vel menntuðum kennurum.

Vinna samkvæmt ferlum er varða
fræðslumál. Síverk; Skipuleggja öflugt og
markvisst fræðslustarf sem tekur mið af
þörfum starfsmanna og starfsemi
Tollstjóra.

Vel skilgreind námsskrá og námsefni.
Góð samskipti og þverfagleg samvinna.

Tæki og tól séu til staðar. Stuðningur
frá skólastjóra og stjórnendum.
Áætlanir séu skýrar og þær standist.
Fái þjálfun og fræðslu í
kennslufræðum.

Fræðslu- og þjálfunaráætlun fyrir
kennara.
Uppfylla væntingar.

Eiga góð samskipti við tengiliði hjá
Tollstjóra.

Væntingar til kennara/fræðslu séu
skýrar. Fræðslan skili sér í aukinni
þekkingu. Kennarar sem fá greitt fyrir
kennslu fái greiðslu tímanlega.

Greina vel þörf á sérfræðiþekkingu sem
sækja þarf utanhúss (ekki til staðar hjá
Tollstjóra).

Kennarar

Stofnanir sem koma að kennslu í Tollskólanum: MAST, SVÞ, Siglingamálastofnun, Lögregluskóli, Lyfjastofnun, Safnaráð,
ISAVIA, sýslumenn, Umhverfisstofnun og fleiri aðilar.
Vænta þess að fá fræðslu um
tollamálefni er varða starfsemi þeirra.

Starfsfólk þessara stofnana og hjá
Tollstjóra sé vel upplýst.

Samstarf um fræðslu eftir þörfum og
áherslum hverju sinni.

Miðla þekkingu til starfsmanna um
málefni er varða starfsemi Tollstjóra.

Starfsmenn
Góð vinnuaðstaða og aðbúnaður til að
sinna góðu starfi.

Gera yfirlit yfir tækjabúnað og
forgangslista yfir tækjakaup.

Góðir stjórnendur.
Starfs- og launakjör.

Stjórnendamat og stjórnendaþjálfun.
Laun séu samkeppnishæf.

Hæfilegar áskoranir.
Þjálfun, starfsþróun, sí- og
endurmenntun, stöðuhækkun, umbun
og hvatning.

Hæfileikar hvers starfsmanns nýttir á
réttum stað.
Starfsþróun, framgangur í starfi.
Viðurkenning og hrós.

Starfsmannasamtöl og
starfsþróunaráætlun.
Þjálfun, sí- og endurmenntun
starfsmanna.

Öruggur vinnustaður.

Stuðlað sé að öryggi á vinnustaðnum.

Gerð áhættumats starfa. Nauðsynlegar
viðbragðsáætlanir og þjálfun
starfsmanna. Tilkynningar skv. lögum.

Gott starfsumhverfi.

Starfsánægja.

Viðhorfskannanir meðal starfsmanna.
Reglulegir starfsmannafundir.
Upplýsingagjöf á innri vef.
Hrós og endurgjöf.

Starfsöryggi.

Sveigjanleiki í starfi.
Ákvarðanir séu teknar á faglegum
grunni.
Jafnrétti sé ríkjandi.

Viðskiptavinir og aðrir hagsmunaaðilar
Greining á viðskiptavinum og öðrum hagsmunaaðilum Tollstjóra var gerð í þeim tilgangi að öðlast betri
skilning á hagsmunum og væntingum þeirra sem stefna embættisins og starfsemi þess varðar.
Ennfremur til að skilgreina þá hópa sem árangursmælingar Tollstjóra skulu ná til. Þá eru settar fram
tillögur um aðgerðir og verkefni sem vinna má svo að væntingar viðskiptavina og annarra
hagsmunaaðila verði uppfylltar sem best.
Hagsmunir

Væntingar

Aðgerðir og verkefni

Viðskiptavinir
Gjaldendur: einstaklingar og lögaðilar
Góð og skilvirk þjónusta. Fá réttar
upplýsingar þegar eftir þeim er leitað.

Farið sé að lögum og reglum við
innheimtu skatta og gjalda.

Jafnræðis- og meðalhófsreglu skattaog stjórnsýsluréttar sé fylgt.

Samræmis sé gætt við innheimtu
skatta og gjalda óháð búsetu ásamt því
að meðalhófs og jafnræðisregla séu í
heiðri hafðar.
Réttir aðilar fái réttar upplýsingar í
tíma, að öryggis sé gætt í allri
upplýsingagjöf.

Eftirlit með verklagi við innheimtu m.a.
skoðun á aðgerðum í TBR með tilliti til
útgefinna verklagsreglna.
Virkt eftirlit með málsmeðferð með tilliti
til niðurstöðu úrskurða og dóma. Mæling
á niðurstöðu kærumála.
Fara tímanlega í viðeigandi
innheimtuaðgerðir.
Rafræn sjálfsafgreiðsla í gegnum
þjónustu-gátt.

Sérfræðingar: endurskoðendur og lögmenn
Aðrir innheimtumenn ríkissjóðs
Aðrir innheimtumenn ríkissjóðs fái
verklagsreglur og leiðbeiningar við
innheimtu skatta og gjalda ásamt
fræðslu.

Embættið sinni samræmingar- og
eftirlitshlutverki sínu sem best.
Innheimtumenn ríkissjóðs fái
upplýsingar, þjónustu og leiðbeiningar
um verklag við innheimtu.

Stofnanir sem leggja á/fá sértekjur: Til dæmis Lyfjastofnun, Þjóðskrá og Neytendastofa.
Þessar stofnanir fái skilvirka og
árangursríka innheimtu sinna tekna.

Embættið innheimti sértekjur þessara
stofnana á sem skilvirkastan hátt.

Viðskiptavinir: Vörsluhafar; farmflytjendur; tollmiðlarar; inn- og útflytjendur; hraðsendingar-fyrirtæki; tollfrjálsar verslanir,
tollfrjálsar forðageymslur, frísvæði, tollvörugeymslur og afgreiðslugeymslur.
Auðveldun löglegra viðskipta.
Sendingar ekki stöðvaðar að
nauðsynjalausu.
Framlag til jöfnunar samkeppnisstöðu.
Góð þjónusta.
Góð miðlun upplýsinga.
Hagsmunir tengdir rafrænni
afgreiðslu/rafrænum samskiptum.
Afgreiðslutími/hraði.
Áreiðanleiki og þekking (t.d. miðlara).
Samtök viðskiptavina: Samtök atvinnulífsins; Viðskiptaráð; Félag atvinnurekenda; Samtök fiskmarkaða; Landssamband
smábátaeigenda; Fiskvinnslur án útgerða; Samál; Neytendasamtökin.
Samstarf og skilningur á þörfum.

Hagsmunir

Væntingar

Aðgerðir og verkefni

Samfélagið
Að embættið tryggi ríkissjóði sem
mestum tekjum til reksturs
velferðarþjóðfélags með skilvirkum og
réttum hætti.

Öryggi; að geta treyst því að hér sé
rekið velferðasamfélag.

Virkt eftirlit með innheimtuárangri og
verklagi við innheimtu.

Að innheimta skatta og gjalda sé
árangursrík og hagkvæm.

Gera innheimtuárangur sýnilegan með
birtingu frétta í fjölmiðlum/vef.

Að farið sé að lögum og reglum við
innheimtu opinberra gjalda.
Að geta treyst því að jafnræði gildi í
álagningu og innheimtu tolla og annarra
gjalda.
Vernd gegn innflutningi ólöglegs og oft
hættulegs varnings.

Að Tollstjóri sporni gegn innflutningi á
ólögmætum og oft hættulegum
varningi. Böndum sé komið á þá sem
brjóta gegn lögum og reglum á
vettvangi tollamála. *
Réttar áherslur í eftirliti.

Auðveldun löglegra viðskipta.

Vinna áhættumat og fara eftir því.
Vinna stefnumiðað og á grundvelli
áhættugreiningar.
Vanda áætlanagerð og fylgja áætlunum
eftir.
Vinna að umbótum í starfseminni til að
bæta árangur, sjá sóknaráætlun
tollasviðs.

Að viðskiptaflæði milli landa og
athafnafrelsi einstaklinga sé ekki
hamlað að óþörfu.

Framlag til jöfnunar samkeppnisstöðu á
markaði.
Hagkvæmni í rekstri.

Skilvirkni og ábyrg nýting fjármuna.

Vel skilgreint og gagnsætt
umsóknarferli vegna starfa hjá
embættinu.

Kröfur um hæfni og reynslu
umsækjenda séu vel skilgreindar.
Umsóknir séu metnar út frá
jafnréttissjónarmiðum.

Vanda vel ráðningarferli. Auglýsingar
skýrar og tímanlegar.

Námskeið við hæfi séu í boði á vegum
Tollskólans.

Skýr markmið með námskeiði, hæfir og
góðir kennarar.

Vönduð námskeið séu reglulega í boði.
Vel kynnt.

Almenningur hafi greiðan aðgang að
þjónustu embættisins.

Þjónustuandi. Góð samskipti.
Almenningur eigi þess kost að veita
endurgjöf á þjónustu Tollstjóra.
Tollstjóri bregðist við þegar kvartanir
berast embættinu.

Þátttaka almennings í
stefnumótunarferli Tollstjóra.
Viðhorfskannanir. Virk frávikaskráning.

Stjórnvöld og
samstarfsstofnanir
Alþingi, ríkisstjórn, fjármála- og efnahagsráðuneytið, önnur ráðuneyti og stofnanir, sveitarfélög, ríkisendurskoðun,
ríkislögmaður, ríkissaksóknari, sérstakur saksóknari og erlend skattinnheimtuyfirvöld.
Hagkvæmni og aðhald í rekstri.

Rekstur innan fjárheimilda.

Nýta fjármuni á sem bestan hátt.

Embættið nái sem bestum árangri við
innheimtu tekna ríkissjóðs.

Að innheimta skatta og gjalda sé
árangursrík og hagkvæm.

Virkt eftirlit með innheimtuárangri.

Að farið sé að lögum og reglum við
innheimtu opinberra gjalda.
Embættið fylgi lögum og reglum á sviði
innheimtu opinberra gjalda.
Embættið sinni hlutverki sínu sem best
og liður í því er að veita framúrskarandi
þjónustu.

Virkt eftirlit með málsmeðferð með tilliti
til niðurstöðu úrskurða og dóma. Mæling
á niðurstöðu kærumála.
Að veita stjórnvöldum framúrskarandi
þjónustu.

Fagleg og tímanleg upplýsingagjöf til
stjórnvalda.

Stjórnvöld fái réttar upplýsingar í tíma,
að öryggis sé gætt í allri upplýsingagjöf.

Þróun framsetningar á tölulegum
gögnum varðandi innheimtu skatta og
gjalda.

Hagsmunir

Væntingar

Aðgerðir og verkefni

Stjórnvöld og
samstarfsstofnanir
Alþingi, ríkisstjórn, fjármála- og efnahagsráðuneytið, önnur ráðuneyti og stofnanir, sveitarfélög, ríkisendurskoðun,
ríkislögmaður, ríkissaksóknari, sérstakur saksóknari og erlend skattinnheimtuyfirvöld.
Auðveldun löglegra viðskipta.

Skilvirk og árangursrík tollframkvæmd.
Unnið sé í samræmi við lög og reglur.

Vernd samfélagsins gegn innflutningi
ólöglegs og oft hættulegs varnings.

Samvinna undirstofnana skili bættum
árangri í vernd samfélags og tekjuöflun.

Vinna umbótaverkefni til auðveldunar
viðskipta, t.d. ein þjónustugátt (Single
Window) og viðurkenning rekstaraðila
(AEO).
Sjá einnig verkefni og síverk á
sóknaráætlun tollasviðs; ljúka verkefnum
og hefja ný sem tengjast vernd
samfélagsins, auðveldun viðskipta og
aðlögun að bestu erlendu framkvæmd.
Viðhalda góðri samvinnu við
samstarfsstofnanir.

Tekjuöflun í ríkissjóð.
Sérþekking á háu stigi.

Embættið búi yfir sérfræðiþekkingu og
miðli upplýsingum til stjórnvalda og
annarra.

Tollstjóri hafi sterka og góða ímynd.

Samráð um efni og birtingu fréttaefnis.
Tollstjóri hafi frumkvæði að úrbótum á
sviði tollamála.

Vinna ímyndarverkefni, m.a. gagnvart
fjölmiðlum, gera bækling.

Þjónusta við beina viðskiptavini sé góð.
Gagnkvæmur virðisauki sé af samstarfi.

Réttar upplýsingar berist á réttum tíma.

Stofnanir sem taka við eða miðla
upplýsingum til Tollstjóra
Að upplýsingamiðlun og annað
samstarf gangi vel fyrir sig,
upplýsingaflæði sé rétt og tímanlegt og
samskipti góð.

Samstarfssamningar séu uppfylltir.
Samvinna/þjónusta sé góð.
Samvinna skili bættri framkvæmd og
betri árangri hjá viðkomandi stofnun.

Stofnanir í beinu samstarfi
Samstarf stuðli að góðum árangri
varðandi vernd samfélagsins, álagningu
og innheimtu gjalda, rannsóknir brota.

Skýra hlutverk Tollstjóra gagnvart
stofnunum þar sem hluti þeirra hefur
óskilgreindar og jafnvel óraunhæfar
væntingar til hlutverks Tollstjóra á
landamærum.
Gera/viðhalda samstarfssamningum við
stofnanir.
Hafa samvinnu um áhættustjórnun og
einföldun ferla, vinna sameiginleg átaksog umbótaverkefni.

Stofnanir sem veita inn- eða útflutningsleyfi: Lögregluyfirvöld, Geislavarnir ríkisins, Lyfjastofnun, Samgöngustofa,
Umhverfisstofnun, Vinnueftirlit ríkisins, Póst- og fjarskiptastofnun, Fiskistofa, MAST, Utanríkisráðuneyti, Minjastofnun
Íslands, Velferðarráðuneyti, Umhverfis- og auðlindaráðuneyti.
Verndun landamæra.

Tollstjóri veiti fulla þjónustu á
landamærum.

Góð samskipti og samvinna.

Rafræn samskipti.

Skýra hlutverk Tollstjóra gagnvart
stofnunum þar sem hluti þeirra hefur
óskilgreindar og jafnvel óraunhæfar
væntingar til hlutverks Tollstjóra á
landamærum. M.a. er mikilvægt að skýra
fjölþætt verkefni Tollstjóra á
landamærum og þörf fyrir
forgangsröðun.
Þjónustukönnun.
Gera/viðhalda samstarfssamningum við
stofnanir.
Hafa samvinnu um áhættustjórnun og
einföldun ferla, vinna sameiginleg átaksog umbótaverkefni.
Senda árlega beiðni um sýn á áhættumat
og forgangsröðun.
Ein þjónustugátt.

Hagsmunir

Væntingar

Aðgerðir og verkefni

Hafnar- og flugyfirvöld
Hafnaryfirvöld og Isavia.
Gott og tímanlegt upplýsingaflæði, m.a.
vegna koma og brottfara fara.

Sjá hagsmuni.
Rafræn samskipti.

Halda áfram góðri samvinnu og veita
góða þjónustu.

Gagnkvæmt traust og góð samskipti
vegna ýmissa annarra mála, s.s.
flugverndar og grunsamlegra atvika á
hafnarsvæðum (siglingavernd).
Að Tollstjóri veiti lögboðna þjónustu til
viðskiptavina þessara aðila.

Aðrir innlendir hagsmunaaðilar
Stéttarfélög og fræðslusjóðir
Trúnaðarmenn og öryggistrúnaðarmenn
séu hjá Tollstjóra.
Starfsmenn Tollstjóra séu vel upplýstir
um starfsemi þessara aðila. Upplýsingar
séu aðgengilegar.

Trúnaðarmenn / öryggistrúnaðarmenn
fái tíma til að sinna sínum störfum fyrir
félögin.
Starfsmenn sæki til þeirra vegna
réttinda-mála, nýti styrki til fræðslu
o.þ.h.

Skipan trúnaðarmanna og öryggistrúnaðarmanna.
Mannauðssvið standi fyrir kynningum í
samráði við þessa aðila.

Háskólar, Starfsmennt, Starfsþróunarsetur BHM, EHÍ, VSF, IRMA, Upplýsing, Dokkan, Stjórnvísi og fleiri aðilar
Starfsmenn Tollstjóra sæki fræðslu. Þeir
miðli þekkingu og reynslu á þeirra
vettvangi.

Gagnkvæm þekkingarmiðlun.
Fræðslusetur: Gott samstarf um
skipulag starfsmiðaðrar fræðslu.

Gagnkvæmir hagsmunir Tollstjóra og
háskóla af samvinnu í fræðastarfi um
tollamál.

Sýnileg starfsþróunar- og fræðsluáætlun
sé til staðar hjá Tollstjóra.
Bók um tollarétt.
Námsbraut í tollafræðum.

Birgjar: söluaðilar vöru og þjónustu
Tollstjóri skipti við þá sem eru aðilar að
ríkiskaupasamningnum.

Fylgja ríkiskaupasamningnum.

Tollstjóri bjóði út öll útboðsskyld verk
lögum samkvæmt.

Góð útboðsgögn.

Gagnsætt og skýrt innkaupaferli. Vönduð
gerð útboðsgagna.

Samráðs um afhendingu þjónustu/vöru.
Nauðsynlegum undirbúningi lokið fyrir
afhendingu.

Góð samskipti við tengilið.

Tilnefna tengilið fyrir hvern birgja.

Tímanleg greiðsla reikninga.

Gott reikningshald.

Rafræn uppáskrift reikninga.

Áframhaldandi viðskipti. Vara/þjónusta
uppfylli þarfir og væntingar Tollstjóra.

Góð endurgjöf.

Framkvæma birgjamat.

Faglega unnar fréttatilkynningar.

Góð samskipti upplýsingafulltrúa við
fjölmiðla.

Fjölmiðlar
Réttar og tímanlegar fréttatilkynningar.

Hagsmunir

Væntingar

Aðgerðir og verkefni

Erlendir hagsmunaaðilar
OLAF; Europol; PTN; WCO; EFTA; NTR og ESA
Þátttaka alþjóðasamfélagsins í
framþróun á sviði tollamála.

Ísland standi við erlendar
skuldbindingar.
Þátttaka í samstarfi og
átaksverkefnum/aðgerðum.

Skilgreining og ráðstöfun fjármuna til
styrkingar á erlendu samstarfi og bættri
tollframkvæmd.

ISO og IPMA
Tollstjóri tileinki sér vinnubrögð skv.
stöðlum (ISO 21500) og viðmiðum (ICB
3.0).

Tollstjóri innleiði vinnubrögð samkvæmt
stöðlum og viðmiðum.

Innleiða gæðastjórnkerfi skv. ISO 9001.
Verkefnastjórnunarferli.

Stefnu stofnunarinnar sé framfylgt.

Stefnu stofnunarinnar sé framfylgt.

Innleiða stefnu. Fræðsla til starfsmanna
um stefnu Tollstjóra.

Árangursrík framkvæmd innheimtu- og
tollamála.

Starfsmenn geri sitt besta til að stuðla
að árangursríkri framkvæmd.

Stjórnendur

Markvirkni og skilvirkni í öllu starfi.

Bæta mælingar og markmið þegar við á.
Gera/uppfæra verkferla og
vinnulýsingar.

Ánægðir starfsmenn sem sinna störfum
sínum af kostgæfni og skila góðu starfi.

Hæfir starfsmenn.

Vanda til ráðninga, rétt fólk á réttum
stöðum.
Þjálfun starfsmanna.
Sí- og endurmenntun.
Halda í gott fólk.
Vinnustaðargreining meðal starfsmanna.

Þjónusta sé sem best.

Veitt sé framúrskarandi þjónusta.

Þjónustukönnun meðal viðskiptavina.

Nægilegt fjármagn til að sinna
verkefnum.

Stjórnvöld hafi skilning á þörfum á
fjármagni til rekstrar og
umbótaverkefna.

Vönduð áætlanagerð.

Rekstur sé hagkvæmur.

Rekstur sé hagkvæmur.

Fjárhagsstaða Tollstjóra/sviða tekin út
mánaðarlega til þess að tryggja að
markmiðum rekstraráætlunar sé náð.

Svið og deildir
Skýr stefna í málaflokkum á ábyrgð
sviðs.
Stuðningur stjórnenda.

Kynna stefnu og starf sviða/deilda.
Aðgangur að stjórnendum (tími) og
stuðningur í verki.

Nauðsynleg tæki og tól til staðar.
Skilvirkni í innra starfi.
Komið sé í veg fyrir tvíverknað.

Skýr ábyrgð og hlutverk, t.d. um
meginverkefni sviða/deilda.
Skýrir verkferlar og vinnulýsingar.

Skilgreina ábyrgð starfseininga og
einstaklinga, m.a. varðandi
upplýsingaflæði.
Virkja sem flesta til þátttöku í
þróunarvinnu.
Innleiða gæðakerfi.

Góð þjónusta og samskipti; Sýnilegt
árangursríkt starf.

Uppfylla þarfir og væntingar þeirra sem
leita til sviðs/deildar.

Áreiðanleg sérfræðiþekking.
Jákvætt viðhorf og viðmót.
Viðbragðsflýtir.
Miðlun upplýsinga.

Starfseiningar vinni vel saman og séu
samtaka í átt að árangri.

Gott upplýsingaflæði milli eininga.
Góð samvinna.

Verkefnastjórnun og verkefnavinna.

Yfirsýn yfir starfsemina.

Nota innra net, fundi o.fl. til
upplýsingamiðlunar.
Gera áætlun um bætt samskipti og innri
upplýsingamiðlun.

Hagsmunir

Væntingar

Aðgerðir og verkefni

Tollskóli ríkisins og kennarar
Tollskóli ríkisins
Aðbúnaður skólans sé þannig að hann
nái markmiðum sínum og uppfræði um
tollamálefni og aðra starfstengda þætti.

Hlutverk Tollskóla vel skilgreint og
fræðslustefna skýr. Hafa á að skipa
hæfum og vel menntuðum kennurum.

Vinna samkvæmt ferlum er varða
fræðslumál. Síverk; Skipuleggja öflugt og
markvisst fræðslustarf sem tekur mið af
þörfum starfsmanna og starfsemi
Tollstjóra.

Vel skilgreind námsskrá og námsefni.
Góð samskipti og þverfagleg samvinna.

Tæki og tól séu til staðar. Stuðningur
frá skólastjóra og stjórnendum.
Áætlanir séu skýrar og þær standist.
Fái þjálfun og fræðslu í
kennslufræðum.

Fræðslu- og þjálfunaráætlun fyrir
kennara.
Uppfylla væntingar.

Eiga góð samskipti við tengiliði hjá
Tollstjóra.

Væntingar til kennara/fræðslu séu
skýrar. Fræðslan skili sér í aukinni
þekkingu. Kennarar sem fá greitt fyrir
kennslu fái greiðslu tímanlega.

Greina vel þörf á sérfræðiþekkingu sem
sækja þarf utanhúss (ekki til staðar hjá
Tollstjóra).

Kennarar

Stofnanir sem koma að kennslu í Tollskólanum: MAST, SVÞ, Siglingamálastofnun, Lögregluskóli, Lyfjastofnun, Safnaráð,
ISAVIA, sýslumenn, Umhverfisstofnun og fleiri aðilar.
Vænta þess að fá fræðslu um
tollamálefni er varða starfsemi þeirra.

Starfsfólk þessara stofnana og hjá
Tollstjóra sé vel upplýst.

Samstarf um fræðslu eftir þörfum og
áherslum hverju sinni.

Miðla þekkingu til starfsmanna um
málefni er varða starfsemi Tollstjóra.

Starfsmenn
Góð vinnuaðstaða og aðbúnaður til að
sinna góðu starfi.

Gera yfirlit yfir tækjabúnað og
forgangslista yfir tækjakaup.

Góðir stjórnendur.
Starfs- og launakjör.

Stjórnendamat og stjórnendaþjálfun.
Laun séu samkeppnishæf.

Hæfilegar áskoranir.
Þjálfun, starfsþróun, sí- og
endurmenntun, stöðuhækkun, umbun
og hvatning.

Hæfileikar hvers starfsmanns nýttir á
réttum stað.
Starfsþróun, framgangur í starfi.
Viðurkenning og hrós.

Starfsmannasamtöl og
starfsþróunaráætlun.
Þjálfun, sí- og endurmenntun
starfsmanna.

Öruggur vinnustaður.

Stuðlað sé að öryggi á vinnustaðnum.

Gerð áhættumats starfa. Nauðsynlegar
viðbragðsáætlanir og þjálfun
starfsmanna. Tilkynningar skv. lögum.

Gott starfsumhverfi.

Starfsánægja.

Viðhorfskannanir meðal starfsmanna.
Reglulegir starfsmannafundir.
Upplýsingagjöf á innri vef.
Hrós og endurgjöf.

Starfsöryggi.

Sveigjanleiki í starfi.
Ákvarðanir séu teknar á faglegum
grunni.
Jafnrétti sé ríkjandi.

Tollstjóri
Tryggvagötu 19 - 101 Reykjavík
Sími: 560 0300 - Fax: 562 5826
www.tollur.is

