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Skrirsla stjórna r Tol lva röafélags ísla nds

lnngangur

Ariö 201'6 var annasamt í meira lagi hjá Tollvaröafélagi íslands. Kjarasamningsviðræöur voru
fyrirferðamiklar en verkföll voru tíð á árinu og má segja að TFí hafi notiö góös af afrakstri þeirra
félaga sem fóru í verkfall. Samiô var til fjögurra ára sem er lengri samningstími en tíðkast hefur
undanfarna samninga sem oftast hafa verið til eins árs. Unniô var áfram í frítökuréttarmálinu og er

það nú fyrir dómstólum, Á árinu voru 80 ár frá stofnun félagsins og var þeim áfanga fagnað meö vel
heppnaöri afmælisveislu þar sem TFíbauö núverandi félagsmönnum og lífeyrisþegum ásamt mökum
án endurgjalds. Einnig var sett upp s'ining í tollminjasafninu á afmælisdaginn og boônar veitingar.
Orlofshúsiõ var sem fyrr vel nftt og voru þar fmsar betrumbætur gerðar.

Kjarasamningar

Kjarasamningur TFL, sem og flestra annarra stéttarfélaga sem semja viõ ríkiö, gilti til 30. apríl 20L5.
Segja má að allt áriö 2015 hafi logaö í kjaradeilum. Fyrst voru það læknar sem fóru íverkfall í byrjun
árs sem endaõi meö hagstæöum kjarasamningum þeirra. Samninganefnd ríkisins (SNR)vildi meina aö

þessir kjarasamningar hefðu ekki fordæmisgildi hvað varôar samninga þeirra opinberu félaga sem á

eftir komu. Heldur vildu þeir nota samninga ASí og SA sem fordæmi en þeir voru mun lakari. Eftir
árangurslausar samningaviôræöur fóru BHM og félag hjúkrunarfræõinga í verkfall. Eftir aô verkfalliô
dróst á langinn og deilan var algerlega komin í hnút setti Alþingi lög á verkfallið. Lögin kváôu á um aõ
deilan skyldi leyst fyrir Geröardómi sem kvaõ upp dóm sinn á svipuðum nótum og læknar höföu
fengið. Þá komu önnur opinber félög í kjölfariõ og geröu kröfu um sambærilega samninga og BHM,
hjúkrunarfræðingar og læknar höföu fengiö enda höfðu kjarasamningsviðræôur setiô á hakanum á

meðan beõiô var eftir niöurstöðu Gerôardóms. Á vettvangi BSRB tóku þrjú stærstu félögin sig saman í

viöræôum við ríkið vegna kjarasamninga. Þetta voru SFR (stéttarfélag í almannaþjónustu), LL

(landssamband lögreglumanna) og SLFí (sjúkraliðafélag íslands), fengu þessi félög viõurnefnið
Þríeykiö. Þegar myndun þessa hóps var á frumstigi var það nefnt við fulltrúa TFí aö fleiri félögum
myndi bjóðast aö hoppa á vagninn síöar meir en þaô gerðist ekki. Formaður TFÍ I'isti þeirri skoõun
sinni á stjórnarfund¡ BSRB aõ þaö væri óráö aô slíta í sundur félög innan BSRB íviðræðum viõ ríkiõ.
Heillavænlegra væri aö öll félögin stæöu saman að gerö kjarasamninga úr því að þaö er veriö aö
mynda samstarfsgrundvöll á annaô borõ. Kröfum þríeykisins um sömu kjarabætur og læknar, BHM og
sjúkraliöar fengu var ekki mætt að hálfu SNR, Fyrir niðurstöôu Gerðardóms höföu þessir aöilar

þríeykið og SNR, beöið úrskurðar dómsins. Þegar í ljós kom hve hagstæõur úrskurôur Gerõardóms
reyndist vera vildu samningamenn SNR ekki láta það sama gilda um þau félög sem eftir komu. Eftir aô

þríeykiô sá aô ekki var lengra komist með samninga var boôað til verkfalls. Reyndar var þaô svo aô
einn þriôji hluti þríeykisins hafði ekki verkfallsrétt en lögreglumenn hafa ekki verkfallsrétt frekar en
tollverõir. Verkfalliô stóö yfir í nokkrar vikur meö stöðvun vinnu m.a. hjá S'islumannsembættum og
Tollstjóra. Þríeykið samdi síðan aö lokum viô SNR daginn fyrir þing BSRB þann 27. október 2015.

Þríeykiö náöi samningsmarkmiõum sínum sem voru aö ná sömu prósentuhækkunum og þau félög
sem höfðu samið áöur. Eftir að samningar þríeykisins voru í höfn gengu þau félög sem eftir áttu að
semja viô ríkiô til samninga. TFí var síðast BSRB félaganna til þess aö semja viö ríkiô þann 11.



nóvember 2015. Sem fyrr vann kjarahópur TFí aõ undirbúningi viõ gerö kjarasamninga en hópinn
skipuôu: Ólafur lngibersson, Baldur Búi Höskuldsson, Jón Gísli Ragnarsson, Pétur örn Helgason,
Ólafur B. Bragason, Ársæll Ársælsson, Sigurvin Guõfinnsson, lngvi Steinn Jóhannsson, Guðbjörn
Guõbjörnsson, Birna Friöfinnsdóttir og Ármann Kjartansson, Viõ undirbúninginn var farið yfir gildandi
kjarasamning og hvaða atriði skyldi leggja mestar áherslur á. Hópurinn vann íframhaldinu greinagóða

kröfugerö sem mun nftast við samningagerô félagsins í komandi framtíö.

Helstu áherslur í kröfugeröinni voru:

o Að auka kaupmátt og verja hann

o Aö laun tollvaröa veröi ísamræmi við þá áhættu sem fylgir störfum þeirra, endurspegli

þá ábyrgö sem fylgir starfinu og þaô aukna álag sem lagt er á tollveröi m.a. meô fækkun
tollvarða sem og meõ skertum möguleikum til aukastarfa

o Launatafla TFíverði endurnriiuô

o Stofnanasamningar verôi aflagðir með öllu og þau atriôi sem þar er um fjallaõ færô aftur
inn í aöalkjarasamning

¡ Starfsþróun tollvaröa verði tekin til gagngerrar endurskoðunar og hún sé í samræmi viö
gildandi reglugerðir þar um

o Stytting vinnuviku

o SkVringar og túlkanir einstakra greina kjarasamningsins auknar til aö koma í veg fyrir mis-

og rangtúlkanir þess sem samiô hefur veriô um. Þaö sama eigi viö um bókanir meö
geröum kjarasamningum

¡ Aukin framlög í sjálfstæôa starfsmenntunar- og starfsþróunarsjóði fyrir tollverði

Eins og fyrr segir var kjarasamningur TFí undirritaöur 11. nóvember og kosið um hann í sama mánuôi.
Kosning um hann var nokkuô afgerandi en hann var samþykktur meô 94,6% greiddra atkvæöa.
Gildistími samningsins er frá 1,. maí 2015 til 31-. mars 20L9.

Helstu atriõi samningsins eru:

o Hækkun launa frá 1. maí2015 er aö meôaltalig,Z%.
o Þann 1. júní 20L6 hækka laun um 6,5%.

o Þann 1. júní 2017 kemur n'i launatafla og4,5%o hækkun auk 32 milljóna sem fara í kostnað viô
hliðrun milli launataflna og stofnanasamningshækkanir.

o Sérstök eingreiösla kr. 55.000 greiõist 1,. febrúar 2019 hverjum starfsmanni miöaö við fullt
sta rf.

o Desember- og orlofsuppbót hækka jafnt á viô önnur félög á samningstímanum.
¡ Framlag ríkisins í orlofssjóð hækkar úr 0,3%o í 0,5%.

o TFí fær nriian Starfsþróunarsjóô frá og með 1. júní 20!6, stofnframlag í sjóôinn er 3 milljónir. í

sjóönumveröa4fulltrúarístjórn,2fráïFíog2fráríki.TFíferúrsamstarfimeööðrum
félögum ístarfsmenntunarsjóði BSRB yfir í n'ijan sjóö TFísem eingöngu verður fyrir
félagsmenn TFí. Með þessum tveimur sjóöum, breyttum starfsmenntunarsjóöi og n'ijum
starfsþróunarsjóöi, koma tollverðir til meö aö fá aukna möguleika á aô sækja sér rimsa

menntun á sínu sviõi.



Trúnaðarmannaráð TFí

Fulltrúar trúnaöarmannaráôs TFífunduðu einu sinni á árinu. íráðinu eru Sígurvin Guöfinnsson, lngvi

Steínn Jóhannsson, Baldvin Ármann Þórisson, Trausti Freyr Reynisson og Ársæll Ársælsson. Á

fundinum var farið stöðu einstakra réttindamála tollvaröa auk annarra mála.

Frítökuréttur

Mál vegna vangoldins frítökuréttar tollvarða á Keflavíkurflugvelli hefur verið í vinnslu í langan tíma.
Máliõ snfst um að tollveröir fengu ekki áunnin frítökurétt samkvæmt kjarasamningum á árunum
1997 til 2008. En þess skal getið að lögreglumenn sem störfuôu hjá sama embætti undir sama

Sfslumanni fengu sinn frítökurétt uppfylltan, Málið fékk meðferð fyrir Félagsdómi árið 2OI2 envar
vísað frá. Máliô var svo þingfest í héraðsdómi í október 2014. Stefndu (ríkissjóður) fengu frest til 2.

desember til aô skila greinagerð vegna málsins sem var svo framlengdur í tvígang eftir þaõ.
Greinageröin var svo lögö fram 26. janúar 2015 og fór Ríkislögmaöur fór fram á frávísun málsins.

Máliö vartekið fyrirtil úrskurðar 5. maí 2OI5 og lá úrskuröur fyrir25.júní2015. Niôurstaða dómara

var á þá leiô aö ekki var nægjanlega gert grein fyrir málsástæôum svo málinu var vísað frá dómi og TFí

gert að greiõa ríkinu 100.000 í málskostnað. Niðurstaöa dómara var kærð til hæstaréttar sem dæmdi

TFí í vil og vísaöi málinu aftur til efnislegrar meöferõar héraôsdóms og ríkiö var dæmt til að greiôa TFí

500.000 í málskostnaô. Eftir aö málinu var vísaö aftur í hérað hefur þaö veriö í efnislegri meðferö frá

fyrirtöku sem var 18. september 2015. ítrekað hefur ríkislögmaõur fariõ fram á frestun vegna þess aö

hann hefur þurft tíma til aö fara yfir gögn lögmanns TFí.

Áôur en fFi fór í þennan málarekstur fór félagiö fram á stuöning frá BSRB vegna þess þar sem um

fordæmisgefandi mál væri aö ræða. Réttindanefnd BSRB fjallaöi um málið sem samþykkti aö greiôa

2/3 kostnaöar en þó aö hámarki 500.000.

Réttindamál tollvarðar

TFí veitti tollveröi fjárhagslegan stuðning vegna lögfræöikostnaõar viö að sækja rétt sinn gagnvart

embætti Tollstjóra, Hann haföi verið hnepptur í fimm vikna gæsluvarðahald áriõ 2072 vegna gruns

um aöild hans aô fíkniefnasmygli. Þegar hann losnaði úr gæsluvarðhaldi veitti Tollstjóri honum lausn

frá embætti um stundarsakir samkvæmt 26.gr.laga nr. 70h996 um réttindi og skyldur starfsmanna

ríkisins. Eftir rannsókn lögreglu á málinu var það sent til Ríkissaksóknara sem taldi ekki ástæðu til aô

gefa út ákæru á hendur honum. Tollvörðurinn taldi aö embættið hafi ekki staöiö rétt aö

réttindamálum hans og óskaöi eftir aõstoô TFí. íkjölfarið leitaöi hann til lögmanns sem geröi kröfu á

ríkiô vegna þriggja atriöa sem taliô var aö embættið hafi ekki framkvæmt samkveemt kjarasamningi.

Niöurstaöa Ríkislögmanns var sú aõ embættið hafôi ekki staöið rétt að framkvæmd tveggja atriða af

þremur sem lögmaõur tollvarõarins kvartaõi yfir. Ríkissjóður greiddi tollveröinum því vangoldin laun

ásamt vöxtum og TFífékk endurgreiddan hluta fjárhagslegs stuðnings til tollvaröarins.

Áttatíu ára afmæl¡ TFí

Haldiõ var upp á 80 ára afmæli félagsins 7. nóvember með pompi og prakt. Snemma á árinu var
skipuð afmælisnefnd vegna undirbúnings fyrir þessi stóru tímamót í sögu félagsins. Nefndina skipuðu

Stefán Þór Hannesson, Jóhanna Ása Evensen, Baldur Búi Höskuldsson, Ólafur lngibersson og Ársæll

Ársælsson. Afmælishátíðin var haldinn í veislusal Fram Safam¡Íri en þar var boöið upp á þríréttaöan



málsverð og var veislunni st'irt af Guðna Ágústssynifyrrv. ráðherra. Félagiö bauô félagsmönnum frítt
til veislunnar auk lífeyrisþega ásamt maka. Heiöursgestir voru Elín Björg Jónsdóttir formaõur BSRB og

Karen Bragadóttir forstöõumaôur tollgæslusviðs. Snorri Olsen tollstjóri og Siguröur Skúli Bergsson

aôstoöartollstjóri afþökkuõu boöiö til veislunnar vegna þess aö þeir hlupu í skarðið fyrir þá tollverôi
sem voru skráõir á vakt þetta kvöld og gátu þvísótt veisluna.

Á síôustu stórafmælum félagsins hefur gripur merktur félaginu veriö gefinn til félagsmanna og

lífeyrisþega. Þegar félagið var 75 ára voru gefin bjórglös en nú var árituö vatnsflaska fyrir valinu. Um

er aô ræöa svokallaöa ,,retap" flösku sem er framleidd úr sérstöku gæôa gleri. Flaskan er sögõ stuöla
að aukinni vatnsneyslu sem ku jú vera gott fyrir heilsu fólks.

Vatnsflaskan mæltist vel fyrir og fór svo að félagið fékk styrk frá Tollstjóra til aö gefa öðrum
starfsmönnum embættisins samskonar flösku. Öllum starfsmönnum var boöiö til veislu á

afmælisdaginn þann 8. desember og flaskan afhent þeim sem áttu eftir aõ fá. Á afmælisdeginum
sjálfum var svo sett upp syining í tollminjasafninu, Smátt og smátt er safniõ að taka á sig betri mynd

en ,,betur má ef duga skal" - eins og oröatiltækið segir. íþví samhengi langar mig aö nefna þaô að Jón

Þórarinsson tollvöröur hefur veriõ ötull viö að skrá muni safnsins.

Tolltíöindi voru gefin út í tilefni afmælisins. í ritnefnd voru Guðbjörn Guöbjörnsson ritstjóri, Hulda

Guðbjörg Gunnarsdóttir og Jóhann Freyr Aöalsteinsson. Blaôið var 32 blaðsíður og mikil ánægja með
útkomuna.

Kaffisa msæti lífeyrisþega

Á árinu hafa þeir Ólafur Sigurjónsson og Bjarni Sverrisson veriô umsjónarmenn í reglulegu

kaffisamsæti lífeyrisþega. Kaffisamsætið var haldiô mánaöarlega fyrsta fimmtudag hvers mánaõar kl.

10 í tollminjasafninu aö undanskyldum sumarmánuôunum júní, iúlí og ágúst. Mæting hefur veriõ meõ
ágætum og viðburðurinn fest sig í sessi.

Einkennisföt

Úthlutun einkennisfatnaôar fyrir áriõ 201,5 tókst aö mestu vel en þó voru einhverjir sem ekki fengu
afhent á réttum tíma af rimsum ástæôum. Stfrihópur um einkennisfatamál tollvaröa fundaði tvisvar
sinnum á árinu en hópurinn var settur á laggirnar í samvinnu TFí og mannauðssviös. í hópnum eru
Baldur Búi Höskuldsson, Sigmundur Bjarnason, Málfríöur Freyja Arnórsdóttir, Ársæll Ársælsson og

Jennli Steinarsdóttir en hún er jafnframt meö umsjón fatamála. Nefndarmenn funduöu meö
fulltrúum frá Taiga og Ecco, þeir fundir voru gagnlegir þar sem nrijungar voru skoðaõar. Nri tegund af
hönskum var keypt í staö þeirra gömlu en n'ija tegundin hefur þann eiginleika að þeir virka á

snertiskjá. Fatnaôi var úthlutaô í maí sbr. ákvöröun nefndarinnar. Nefndin hefur veriö aö bni na fyrir
tollvörôum aô panta fatnaö eftir þörfum ístaö þess að safna upp óþarfa birgôum. Fötum er úthlutað
árlega og það er þvísóun á fé að panta umfram þarfir.

Orlofshús

N'iting á húsinu hefur áfram verið góö og einungis örfáar helgarleigur yfir veturinn sem ekki hafa

fariö. Bústaõurinn og nánasta umhverfi er almennt í góõu standi og atvik sem upp hafa komið verið
leyst jafnóðum. Viðhald og framkvæmdir á árinu eru í samræmi við það sem eölilegt getur talist en



helst er þar að telja aö á árinu var fjárfest í nriju öflugu gasgrilli, þurrkara, útikastala á lóð auk þess
sem búsáhöld voru endurnfjuõ. Útikastalinn reyndist þó ekki vera fjárfestingarinnar virôi hvaö gæôi
varöar auk þess sem síðar kom upp að þar sem bústaðurinn er ætlaöur til útleigu stenst hann ekki
staöla hvað slíkt varðar og gæti skapaö okkur bótaskyldu ef slys yrðu viö leik í honum. Þessi kaup hafa
þó kennt okkur aô oft er þaö svo að ekki borgar sig aö horfa í verðin þegar verið er að versla fyrir
höllina okkar.

Þó aõ allt sé í stakasta lagi viô bústaöinn er þó eitt og annaô sem þarf aô huga aô í nánustu framtíô,
þá helst atr¡ði utandyra, Þar má t.a.m. nefna betri frágang á stétt meöfram bústaô, snyrting á plani,
umhirða á gróöri sem þegar er kominn og frekari plöntun trjágróöurs auk annarra smáatriða sem ekki
eru talin upp hér.

BSRB

Formaður TFí sótti sex stjórnarfundi BSRB á árinu auk fjölda funda vegna kjarasamninga. Þing BSRB

var haldiô á Hilton Nordica hóteli 28. til 30. október 2015 en þetta var 44. þing samtakanna. Fulltrúar
TFí á þinginu voru Ársæll Ársælsson og Jón Gísli Ragnarsson, sem jafnframt var annar ritari þingsins.

Nokkrar breytingar voru gerðar á lögum BSRB á þinginu:

Hingaö til var stjórn samansett af öllum formönnum aðildarfélaganna 26 talsins. Nú er stjórn félagsins
kosin á þingi mönnuö af 7 fulltrúum sem funda mánaöarlega, Síôan var stofnaô formannaráö sem
fundar 4 sinnum á ári. Formaður TFíer fulltrúi í formannaráði.

Aðildargjald t¡l BSRB hefur veriö mikiô þrætuepli í ein LO ár en þaõ hefur þurft aô breyta grunni
útreikninga gjaldsins. Ástæöan er sú að hingað til hefur veriö innheimt gjald af grunnlaunum en nú
eru nokkur félög sem greiõa heildarlaun meö aukasporslum inniföldum. Þaö var því engum
grunnlaunum til að dreifa til þess að reikna gjaldiö, Á þingi BSRB 2012 var lagt til að innheimt yrði
gjald reiknað af heildarlaunum félaganna í staô grunnlauna. Þessitillaga var felld eftir mikil mótmæli
TFi landssamband Lögreglumanna, flugumferðastjóra, slökkviliös- og sjúkraflutningamanna og fleiri
félaga sem hafa vaktavinnumenn sem eru á hærri launum en mörg önnur félög innan BSRB. Þessi
breyting heföi þritt mun hærra aöildargjald fyrir TFíog hótuõu þessi félög úrsögn úr BSRB gengi þetta
eftir. Á þingi 2015 kom fram sáttatillaga sem fólst í því að félögin greiða fast gjald per félagsmann,
auk O,32%o af heildarlaunum. Meô þessari leið tókst að fara leiö sem er nærri því kerfi sem hefur veriö
við lriõi.

Nafn,,Bandalag ríkis og bæja" var breytt íBSRB. Ástæôan er sú aö nafniô á ekkivið öll aöildarfélögin í

dag því nokkur félög eru orðin svokölluð ohf. félög sem heyra hvorki undir ríki né bæi.

Fjöldi fulltrúa á þingi BSRB hefur verið gagnnindur þar sem stærstu félögin hafa mjög mikinn fjölda
þingfulltrúa' Samþykkt var að fækka fulltrúum ,ir 250 í 180. TFí hefur ávallt haft 2 fulltrúa á þinginu og
voru fyrstu tillögur þannig að litlu félögin hefôu aðeins 1 fulltrúa eftir breyt¡nguna. Því var mótmælt
af TFíog hinum litlu félögunum ogvar það samþykkt aö hvertfélag hafiað minnsta kosti2 fulltrúa.

Á síðasta þingi BSRB 2012var samþykkt tillaga þess efnis aö gerô verôi reglugerö um þjónustuviömiö
aðildarfélaga BSRB. Fulltrúar BSRB tóku aö sér að smíða reglugerö sem var kynnt og samþykkt á

aöalfundi BSRB, 24. maí 2013. Þjónustuviômiõin eru varðandi skrifstofuhald, sjálfstæõi
aöildarfélaganna viô kjarasamningagerõ og aöra þá þjónustuþætti sem viô á. TFí uppfyllir öll viõmið



reglugerðarinnar aö einu undanskyldu. Þaö atriôi er aõ finna í 4. gr. reglugeröarinnar en þar segir að

"aðildarfélög eõa sambönd aõildarfélaga skulu hafa símaþjónustu opna félagsmönnum alla virka daga

og opnar skrifstofur sem samsvarar 20 tímum á viku. Þó geta aöildarfélögin uppfyllt skilyröin í

samstarfi við aðra". Málið hefur veriö rætt á stjórnarfundum TFíog leiðir til þess að uppfylla skilyröin
hafa veriö rædd án þess að ákvörõun hafi veriõ tekin.

Erlent samstarf

Árlegur fundur NTO (Nordisk Told Organisation) var haldinn í Noregi 5. -7. maí og var fundurinn
skipulagôur af Fredrik Stötvig formanni Norsk tollforbund og stjórn norska tollvarôafélagsins.
Dagskráin hófst á hefðbundinn hátt þar sem formenn allra landa kynntu stöôu mála í sínu félagi.

Finnland

Kári Lehtinen flutti sk'i rslu fyrir hönd Finna.

Væntanlegar eru breytingar á eftirlaunaaldri frá 63 í 65 ára og eftirlaunagreiôslur munu lækka. Veriô
er að endurskipuleggja starfsemi tollgæslunnar vegna hagræôingar enþar er helsta breytingin sú að 5

skrifstofum verôur lokaö og þeim embættismönnum sem þarstarfa boðið starf annarsstaöar. Mester
veriô aö flytja tollverði að austur-landamærunum þar sem þeim er gert aö flytja búferlum. Miklu
magni af áfengi er smyglaõ frá Eistlandi og fylgir því félagsleg vandamá|, bæði meö tilliti til heilsu og

vaxandi svarts hagkerfis. Þaô sem gerir stööuna erfiõari er að Eistland er ESB land, sem aftur þföir aö

heimildir til aô flytja inn áfengi til einkaneyslu eru miklar. Nútt tölvukerfi ESB er í smíðum og verður

þaô mjög drirt fyrir finnska tollinn.

Danmörk

Jan Bo Nørner flutti kynningu fyrir DTS (Dansk told og skat forbund).
Veriö er að smíöa n'itt tölvukerfi ESB sem heitir UCC en áætlað er að kostnaõur við þaö sé 1,2

milljaröur danskra króna (íSf um 22 milljarðar). Þetta veldur DTS áhyggjum vegna þess að þetta
kostar fjölda fólks ívinnu sem mun veikja aöra starfsemi. Verið er að endurskipuleggja svæôi tollsins
sem nú eru tvö yfir í eitt. Stjórnvöld ætlast til aô störf innan opinbera geirans veröi skilvirkari og betri.
Ætlast er til aö skilvirkni veröi bætt um 25%o miðað viö fyrra ár. Aukiö vægi stjórnsrislunnar gerir þaö
erfiðara fyrir yfirmenn aõ viôhalda fjölda starfsmanna við tolleftirlit. Launaviöræöur eru engar á árinu
2075 þar sem samningar eru ekki lausir, tollveröir hafa fengiö hækkun launa upp á 4,4% á síöustu

þremur árum. í Danmörku hefur verið komiõ á námsáætlun fyrir starfsmenn skatts og tolls þar sem

boðið veröur upp á nám sem lrikur meö Bachelor gráõu,

svíþjóö

Mats Hansson flutti skrirslu Tull-Kust.

Veriô er að hanna nyitt tölvukerfi sem kallast UCC en þaô mun kosta sænska skattgreiöendur 0,5
milljaröa sænskra króna (íSr um 8 milljarôa) árið 2015. Vinna viö kerfið er ísamstarfi við sænska

fjármálaráöuneytiô.



Gert er ráô fyrir aö skilyrôi vegna lífeyris við starfslok veröi óhagstæðari íframtíðinni en þau eru nú.

Búist ervið aö150 tollverðir muni láta af störfum á þessu ári. Vonast ereftirað nriliðun munifylla

þetta skarð en í dag eru Sænskir tollverðir um 2000.

Launahækkun vegna ársins eru 2,5%oen hækkanir síöustu þriggja ára eru samtals 6,8%.

Stofnanasamningsviôræöur standa nú yfir en þær eru krefjandi og taka langan tíma.

Noregur

Steinar Myhre Knudsen fluttir samantekt fyrir hönd NT (Norsk tollerforbund)
Hann flutti stutta samantekt um endurskipulagningu á núverandifyrirkomulagi. Til stendur aô flytja
verkefni frá tolli yfir til skatts en þau verkefni felast i innheimtu á vörugjaldi. NT hefur mótmælt

þessum áformum kröfutuglega en allt hefur komiö fyrir ekki, breytingin mun eiga sér staô áramótirn
2015-76. Samið hefur veriö um hækkun launa sem nemur 2,7% á þessu ári aô meöaltali.
Kjarasamningar hafa tekiö gildiog munu laun hækka að meõaltali hækka um2,7To á þessu ári. NT

hefur unnið mikiö aö öryggismálum tollvarða en þeir hafa nrilega fengið samþykkt að bera piparúöa

viö störf sín á landamærum. Mikið var rætt um að tollveröir þurfa úrræöi til þess að verja sig í

harðnandi heimi. Tollveröir á norõurlöndum bera ekkivopn aô tollvörðum í Svíþjóð undanskildum,

Gestgjafar næsta NTO fundar eru Finnar og mun fundurinn fara fram í Helsinki í september 2016.

Lokaorð

ífyrsta sinn frá hrunivar lítið sem ekkert skoriô niôur tilTollstjóra ífjárlögum ársins 2015.

íf¡ártogum ársins 20L6 er örlítiö bætt viô svo að ráðrúm skapast til að ráða nrija tollverôi. Samfelldur
niöurskuröur síöustu ára hefur haft sín áhrif á starfsemi tollgæslunnar en þaõ lítur út fyrir aõ viö
séum aö spyrna okkur frá botninum. Sú gífurlega aukning sem orðin hefur á fjölda feröamanna og

vöruflutningi til landsins kallar á aukinn fjölda tollvarða. Enn og aftur kemur sérstök viðbót ífjárlögum
vegna aukinna verkefna lögreglu en hvergi er minnst á tollgæslu í því sambandi,

Við erum öll þátttakendur í því að efla framgang tollgæslunnar í landinu. Tollverõir hafa ekki slegiö

slöku við þrátt fyrir niðurskurð og viö erum að sjá fádæma góðan árangur í haldlagningu á hvítum
efnum á árinu 2015. Þessum árangri hefur ekki veriõ nægjanlega vel haldið á lofti þó svo aõ stöku

fréttir af málum tollvaröa séu birtar. Það er einnig staöreynd aõ verk okkar á öðrum vettvangi s.s. við
tekjuöflun ríkissjóõs er því miður ekki almenningi ljós. Þrátt fyrir aö viö séum fámenn stétt bæõi í

innlendum og erlendum samanburöi þá erum viö öflug heild sem stendur saman og þar liggur styrkur
okkar sem stétt. Höldum áfram aõ gera góða hluti, verum jákvæö og þá er okkur allir vegir færir.

Meö bestu kveöjum,

F.h. stjórnar Tollvarðafélags íslands

Ársæll Ársælsson formaður.



Áritun

Til stjómar TFi

Við höfum gert iírsreikning Srrir Tollvarðafelagið vegna rírsins 2015.
Ársreikningur hefur að geyma skþlu stjómar , rekstrarreikning, efrrahagsreikning, sjóðstreymi og skyringar.

Vinna við ársreikninginn var hagað i samræmi við viðurkenndar aðferðir á Íslandi og við endurskoðaðra
ársreikninga.

,Á,rsreikningur er byggður á bókhaldi félagsins og öðrum uppljsingum. Við höfum tekið ákveðna liði
ársreikningsins til sérstakrar skoðunar og yfi¡farið frarnsetningu hans í heild.

Framsetning rírsreikningsins er í samræmi við lög og settãr reikningsskilareglur á Íslandi og allar
uppl¡/singar sem okkur eru kunnar og skipta máli koma þar fram.

Reykj anesbær 22.02.20 | 6

Endurskoðandi

Stefán Stefünsson

RÁÐmennt ehf



Skirsla stjórnar

Hagnaður (tap) félagsins á tímabillinu 2015 nam: t69.0t4

Að áliti stjórnar og formanns Tollvarðafélagsins koma fram í ársreikningi þessum allar
uppllisingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins og rekshi þess.

Stjóm og forrnaður Tollvarðafelagisins sem og skoðunarmenn staÕfesta hér með ársreikning félagsins þir
2015 með undurritun sinni.

Reykjavík 11.03.20ró

Stjórn:

ft.Ç &n

Formaðurtu
Skoðunarmenn

tulu¡ Øloñ,r-ø4



Rekstrarreiknin gur ársins 2015

Rekstrørtekjur:

Félags og orlofssjóðstekjur...................

Aðrar tekjur....

Rekstrartekjur samtals:

Rekstrargjöld:

Sumarhús

Annar rekstrarkostnaður. . .. .. . . .

Afskriftir

Rekstrargiöld samtals:

Rekstrarhagnaður (-tap)

Fjármagnsliðir:

Vaxtate$ur....
Verðbætur og gengismunur....................,

Vaxtagjöld og verðbætur..

Hreinn {i ármagnskostnaöur:

Rekstrarhagnaður (tap) af reglulegri starfsemi fyrir skatta:

Aðrør tekjur og (gjöld)

Óreglulegar tekjur ...................
Óregluleg giö1d...............

Skattur af óreglulegum liðum .............

Skattør órsins:

Tekjuskattar.

Onnur opinber gjöld.

Skattar alls:

Hagnaður(tap)ársins:

skr

I

2015

10.466.696

852.000

2014

l0.l12.411
762.000

I 1.3 l 8.696 10.874.411

1..470.t70

7.625.430

1.396.396

1.064.605

5.229.883

| .37 5.982

t0.49t.996 7.670.470

826.700 3.203.941

23.1t4

680.800

2l.s3l

669.775

657.686 648.244

169.014 2.ss5.697

169.014 2.55s.697



Efnahagsreikningur ársins 20 15

Eignir

Fastafidrnunir:

Bifreiðir......

Fasta{iármunir alls:

Á hæuufi árm u n ir o g la n gtím ø k röfu r
Hlutabréf og stofrrbréf

Skuldabréf..

Aðrar langtímakröfur....

Fasta{iármunir alls:

Veltufiórmunìr

Gistimiðar og, veiðikort og fl .sambærilegt........,.........

Viðskiptakrötur.....................
Hótelmiðar

Skammtímakröfur
Félagsglöld

BSRB..

Orloßsjóður
Aõrar k¡öfur

Høndbært fé
LÍ áv. Reikn rtr. 109270,

tÍ áv. Reikn nr.262596:.,.

LÍ áv. Reikn nr. 380378

LÍ áv. neikn nr.382270

Veltu{iármunir alls:

skr

2015

26.649.3s9

r.231.404

2014

27.518.01I

1.7s9.148

27.880.763 29.277 .159

27.880.763 29.277.159

90.000 90.000

47.294

90.000 t37.294

608.449

294.686

6.355

s96.202

188.610

16.613

909.490 801.425

t.372.857

29s.491

t02

r .725.529

91.575

40

1.668.450 1.817 .144

2.667.940 2.755.863

Eignir alls: 30.548.703 32.033.022



Efnahagsreikningur ársin s 20 I 5

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eigið fé 01.01.2015.....

Leiðrétting á óráðstötuðu eigin fé...........

Óráðsstafað eigið fé l/1....

Arður...,.........

Hagnaður (tap) ársins.....

Eigið fé samtals:

Skuldbindingar

Tekjuskattsskuldbinding.......

Lífeyrissjóðsskuldbindingar....

Skuldbindingar samtals:

Langtímøskuldir

ÚthÍð lán nr.73986

Aðrar skuldir..

Næstaárs afborganir langtímalána

Langtímaskuldir alls:

Skanmtímaskuldir

Ógreitt til 8SR8.............

ViðskiptaskuIdir....................

Skuldir við tengda aðila Líknarsjóður..,...............

Styrkta og sjúkrasjóður...

Ógr.áfallnir vextir.................
O gr.âætlaôir skattar............

Greiðslukort...

Skammtímaskuldabréf...........

Aðrar skammtímaskuldir......

Ógreidd opinber gjöId...............

Næstaársafborgunlangtímaskulda""""""""""' 
;;".-i-".i"ror,"u*

Skuldir og eigið fé samtals:

Skyr

20ls 2014

24.t70.478 2t.6t4.78t

169.014 2.55s.697

24.339.492 24.170.478

6.1t2.461 7.731.953

6.112.461 7 .737.953

589.800 7 14.072

5.522.66t 7.023.881

26.310

13.224

96.7s0 85.057

589.800 714.072

686.550 838.663

30.548.703 32.033.022



Yfirlit um sjóðsstreymi

Rekslrarh rey!ìngar
Hagnaður ársins..............

Rekstrarliõir sem ekki hreyfa handbærtfé:
Afskriftir........

Verðbætur langtímalána..

Gengismunur lána................

Aðrar breytingar sem hreyfa ekki handbært fé....................

Breylingør rekstrørtengdra eignø og skulda:
Vörubirgðir lækkun.......,...

Skammtímakröfur (hækkun) lækkun...........

Skammtimaskuldir (lækkun) hækkun..........

Handbært fé frá rekstri:

Fj d rfe s t i t r g ø r h r eyJi n g a r
Fjárfestingar

Lân vegna {árfestingahreyhngu.............

Fj árfestingarhreyfingar alls :

Fj ó r m ö g n u nø r h reyfi n g ø r
Afborgun lána..

Fj ármögnunarhreyfingar alls :

Breyting á handbæru fé....

Handbært fé í ársbyrjun

Handbært fé í árslok:

20r5

t69.0t 4

t.396.396

-101.586

-152.il3

20r4

2.555.697

1.37s.982

-47.294

-6.566

-1.664.947

l.3ll.7lt 2.212.872

-t.460.507 -1.606.201

-1.460.507 -t.606.201

-t48.796 606.671

1 .8t7 .144 1.210.473

1.668.348 1.817.t44



Sundurliðanir

Rekstrartekjur

Félagsg¡öld

Orlofsheimiliasjóður.......,.....
Leigutekjur sumarhús........

Aðrar tekjur...

Relstrartekjur samtals:

2 Sumarhús

Fasteignagiöld og tryggingar..

Rafrnagn og hiti.............

Tryggingar
Viðhald og rekstur.......

Rekstrarvörur, vatn o.fl ........

Ímis kostnaður..............,.....

Annað ótilgreint...................

Sumarhús samtals:

A nn ar rekslra rko st n øð u r
Skrfistofukostnaður og stj órnunarkostnaður

Símakostnaður .....................

Pappír prentun og ritfting.......
Rekstur bókhaldskerfa og reikningsskiI......................

Risna (giafir og framlög)....

Burðargiöld

Rekstur tölvukerfis og heimasíðu..

Gjaldfærð áhöld (tölva)..

Félagsskirteini, aßláttarkort
L<igûæðikostnaður og aðkeypt sérfræðiaðstoð

Almennur rekstrarkostnaður

Annað án vsk

Skyr.

I

2015 2014

7.955.806 7;736.334

2.510.890 2.376.07'l

852.000 7 62.000

I 1.318.696 10.874.411

357.917 347.572

213.570 207.830

219.4s8 319.589

227.424 166.737

45 I .801 22.877

1.470.170 1.064.60s

5.709 15.160

129.818 60.890

2.355 t.255
189.662 296.067

2.297.9rO 1.373.662

482.667 477.323

2.26s.38s 234.108

613.501 1.0s1.658

47 .650 71.888

39.806

47.037 41.1t9

28.620

1.503.930 1.578.133

Annar rekstrarkostnaður samtals: 7.625.430 5.229.883



Skyringar

l. Starfsemi :

Tollvarðafélagið er stéttarlélag og starfar á grundvelli laga þar um.

Ársreikningur Tollvarðafelagsins er gerður i samræmi við lög um ársreikninga og reglugerðir.

2. Reikningsskilaaðferôir

GrundvöIlur reikningsskilanna:

Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.
Félagið byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður í islenskum krónum.

Skráning tekna:

Tekjur eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið i samræmi við lög og settar reikningsskilavenjur.
Tekjur eru syndar í rekstrarreikningi að teknu tilliti til afsláttar.

Fjármagnskostnaður

Allur {ármagnskostnaður er færður í rekstraneikningi á því tímabili sem hann fellur til.

Varanlegir rekstrar{i ármunir

Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarûármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eipinni
muni n¡tast Ëlaginu og hægt er að meta kostnað vegna eignarinnar á áreiðanlegan hátt.

Varanlegir rekstrar!ármunir kostnaðarverð varanlegra rekstrar{ármuna samanstefüdur af kaupverði og öllum
beinum kostnaði við að koma eigninni í viðeigandi stað og í tekjuhæft ástand.

Afskriftir eru reiloraðar í samræmið við lög um tekjuskatt. Fymingagrunnur lausa!ár telst stofrrverð að frádregnum
áður fengnum ffmingum. Fyrningagrunnur fasteigna er stofrrverð þeirra.



ARSSKYRSLA

Líknarsjóður

2015

Líknarsj óður Tollvarðafétag islands
Grettisgötu 89
105 Reykjavík



Áritun

Til stjómar og TFÍ

Við höfum gert ársreikning lrir Líknarsjóð Tollvarðafélagsins vegna ársins 2015.

Ársreikningur hefur að geyma skyrslu stjórnar , rekstrarreikning, efnahagsreikning.

Vinna við ársreikninginn var hagað í samræmi við viðurkennda¡ aðferðir á Íslandi og við endurskoðaðra

arsreikninga.

Ársreikningur er byggður á bókhaldi félagsins og öðrum uppllsingum. Við höfum tekið ákveðna liði
ársreikningsins til sérstakrar skoðunar og yhrfarið framsetningu hans í heild.

Framsetning ársreikningsins er í samræmi við lög og settar reikningsskilareglur á Íslandi og allar
upplysingar sem okkur eru kunnar og skipta máli koma þar fram.

Skfrsla stjórnar (nefndar)

Að áliti stjómar og formanns Líknarsjóðs koma fram i ársreikningi þessum allar

upplysingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins og rekstri þess.

Stjórn og formaður Líknarsjóðs sem og skoðunarmenn staðfesta hér meÕ ársreikning félagsins firir
201 5 með undurritun sinni.

Reykjavík 23.02.2016

Stjórn:

Skoðunarmenn:

/7'/
\#



Rekstrarreikningur ársins 2015 Líknarsjóður

Rekstrartekjur; Sk!r.

Vaxtatekjur....

Aðrar tekjur....

Rekstrartekjur samtals:

Rekstrargjöld:

Styrkir............

Relstrargiöld samtals :

Rekstrarhagnaður (-tap)

Fjórmagnsliðir:

Vaxtatekjur....

Fjármagnstekjuskattur............

Vaxtagiöld.....

Hreinn fi ármagnskostnaður:

Rekstrarhagnaður (tap) af reglulegri starfsemi fyrir skatta:

Aðrar tekjur og (giöld)

Óreglulegar tekjur ...............
Óregluleg g,öId...............

Skattur af óreglulegum liðum ............

Skattar drsins:

Tekjuskattar....

Önnur opinber gjöId..............

Skattar alls:

llagnaður ( tap ) ársins:

201s 20t4

130.485 tl3.7l2

130.485 tt3.7t2

150.000

150.000

-19.515 113.712

26.097 22.742

26.097 22.742

-45.612 90.970

-4s.612 90.970



Efnahagsreikningur ársins 2015

Eignir 2015 20t4

Skømmtínakröfur
Tollvaröafélagið

Aðrar kröfur.....

Handbærtfe
Bankareikningar.................... 4.393.085 4.439.697
Sjóður............

4.393.085 4.438.697

Veltu{iármunir alls: 4.393.08s 4.438.697

Eignir alls: 4.393.085 4.438.69'7

Efnahagsreikningur ársins 201 5

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eigið fe 01.01.2014.....

Hagnaður (tap) ársins.....

Eigið fé samtals:

Løngtímøskuldir

Aðrar skuldi¡

Næ staárs afb organir langtítnalána

Langtímaskuldir alls:

Skømmtímøskuldir

Aðrar skammtímaskuldir......

Ógreidd opinber giöId..............

Næstaárs afborgun langtímaskulda.....................

Skammtímaskuldir alls:

Skyr

2015 2014

4.438.697 4.347.727
-45.612 90.970

4.393.085 4.438.697

Skuldir og eigið fé samtals: 4.393.085 4.438.697


