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Úr auglýsingu
nr. 24/1970, um aðild Íslands að tollasamningi varðandi hlunnindi vegna innflutnings á vörum til kynningar eða
notkunar á sýningum, vörusýningum, fundum og við svipuð önnur tækifæri.
Fylgiskjal.
Tollasamningur
varðandi hlunnindi vegna innflutnings á vörum til kynningar eða notkunar á sýningum, vörusýningum, fundum og við önnur
svipuð tækifæri.
I. KAFLI
Skýrgreiningar.
1. gr.
Í samningi þessum:
a) þýðir hugtakið ,,sýning‘‘:
1. viðskipta-, iðnaðar-, landbúnaðar- eða handíðasýningar, vörusýningar eða þess háttar útstillingar eða kynningarstarfsemi;
2. sýningar eða fundir, sem aðallega er stofnað til í mannúðarskyni;
3. sýningar eða fundir, sem aðallega er stofnað til í því skyni að stuðla að hvers konar starfsemi á sviði menntunar, lista,
handíða, íþrótta, vísinda eða menningar eða til að efla vináttu meðal þjóða eða auka þekkingu á trúarbrögðum og
guðsdýrkun;
4. fundir fulltrúa alþjóðlegra stofnana eða samtaka þeirra; eða
5. opinberir fundir eða minningarhátíðir;
hugtakið tekur þó ekki til sýninga, sem stofnað er til í persónulegum tilgangi í verslunum eða verslunarhúsnæði í því skyni
að selja erlendar vörur;
b) þýðir hugtakið ,,innflutningstollar‘‘ tollar og hvers konar önnur gjöld og skattar, sem greiða ber við eða í sambandi við
innflutning, þ.á.m. innlend gjöld og kvaðir, sem greiða ber af innfluttum vörum, en taka ekki til gjalda og álaga, sem að upphæð
eru takmörkuð við kostnað af veittri þjónustu og fela ekki í sér óbeina vernd innlendra vara eða álög á innflutning í
fjáröflunarskyni;
c) þýðir hugtakið ,,innflutningur um stundarsakir‘‘ innflutningur um stundarsakir, sem ekki er háður innflutningstolli,
innflutningsbanni eða hömlum, enda sé um endurútflutning að ræða;
d) þýðir hugtakið ,,Ráðið‘‘ stofnun sú, sem kveðið er á um í samningi um Tollasamvinnuráð, sem gerður var í Brüssel hinn 15.
desember 1950;
e) þýðir hugtakið ,,einstaklingur‘‘ bæði einstaklingar og persónur að lögum, nema annað leiði af samhengi.
II. KAFLI.
Innflutningur um stundarsakir.
2. gr.
1. Innflutningur um stundarsakir skal leyfður fyrir:
a) vörur, sem ætlaðar eru til sýningar eða kynningar á sýningu,
b) vörur, sem ætlað er að nota í sambandi við kynningu á erlendum vörum á sýningu, þ.á.m.
i)        vörur, sem nauðsynlegar eru til að kynna erlendar vélar eða tæki, sem sýna á,
ii) bygginga- og skreytingaefni, þ.á.m. rafmagnsvörur fyrir bráðabirgða sýningarsvæði erlendra aðila,
iii) auglýsinga og skýringaefni, sem greinilega er ætlað til auglýsinga vegna hinna erlendu vara, sem sýna á, t.d.
hljóðupptökur, filmur og skuggamyndir ásamt tækjum til notkunar í því sambandi:
c) útbúnaðar, þ.á.m. þýðingatæki, segulbandstæki og filmur, sem eru menntunar-, vísindalegs eða menningarlegs eðlis og ætlað
er að nota á alþjóðlegum fundum, ráðstefnum eða þingum.
2. Hlunnindi þau, sem getið er í 1. mgr. þessarar greinar skulu veitt að því áskildu, að
a) hægt sé að þekkja vöruna aftur við endurútflutning;
b) tala eða magn sams konar vara sé sanngjarnt þegar tillit er tekið til þess í hvaða skyni varan er flutt inn;
c) tollyfirvöld lands þess; sem varan er flutt til, hafa gengið úr skugga um, að skilyrði samnings þessa séu uppfyllt.
3. gr.
Vörur, sem fluttar eru inn um stundarsakir, skulu ekki meðan þær njóta hlunninda samkvæmt samningi þessum, nema slíkt sé
heimilt samkvæmt lögum og reglugerðum lands þess sem þær eru fluttar til um stundarsakir:
a) afhentar til láns eða leigu eða fyrir nokkurs konar þóknun; eða
b) fluttar frá þeim stað, sem þeim er ætlað að vera á vegum sýningar.
4. gr.
1. Vörur, sem fluttar eru inn um stundarsakir, skulu endurútfluttar innan sex mánaða frá innflutningi þeirra. Tollyfirvöld þess lands,
sem þær eru fluttar til um stundarsakir, geta þó með hliðsjón af aðstæðum og sérstaklega lengd sýningartíma og eðli sýningar
ákveðið að vörurnar skuli endurútfluttar fyrr, þó eigi fyrr en mánuður er liðinn frá lokun sýningar.
2. Þrátt fyrir ákvæði í 1. mgr. þessarar greinar, skulu tollyfirvöld leyfa, að vörur, sem sýna á eða nota við síðara tækifæri, megi vera
áfram í landi því, sem þær eru fluttar til um stundarsakir, enda verði þá uppfyllt þau skilyrði, sem lög og reglugerðir þess lands
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kunna að setja og vörurnar verði endurútfluttar innan árs frá innflutningsdegi.
3. Þegar sérstaklega stendur á, geta tollyfirvöld, innan þeirra takmarka sem lög og reglugerðir innflutningslandsins setja, annaðhvort
samþykkt lengri tímabil en þau, sem tiltekin eru í 1. og 2. mgr. þessarar greinar eða framlengt hið upphaflega tímabil.
4. Þegar ekki er hægt að endurútflytja vörur, sem fluttar eru inn um stundarsakir vegna upptöku opinberra aðila, en ekki einkaaðila,
fellur endursendingarskyldan niður á meðan upptakan varir.
5. gr.
1. Þrátt fyrir skilyrðið um endurútflutning, sem samningur þessi gerir ráð fyrir, skal ekki farið fram á endurútflutning vara, sem hafa
orðið fyrir verulegu tjóni, vara, sem lítið verðmæti hafa og vara, sem ekki þola geymslu, enda skulu vörurnar þá:
a) háðar innflutningstolli þeim, er við á, eða
b) afhentar útgjaldalaust til ríkissjóðs þess lands, sem þær voru fluttar til um stundarsakir, eða
c) eyðilagðar undir opinberu eftirliti, án útgjalda fyrir ríkissjóð þess lands, sem þær voru fluttar til um stundarsakir; samkvæmt
því, sem tollyfirvöld kunna að ákveða.
2. Vörum, sem fluttar eru inn um stundarsakir, má ráðstafa með öðrum hætti en endurútflutningi, og þá einkum til notkunar
innanlands, enda sé þá fylgt þeim skilyrðum og ákvæðum, sem tiltekin eru í lögum og reglugerðum þess lands, sem vörurnar eru
fluttar til um stundarsakir, að því er snertir beinan innflutning erlendis frá.
III. KAFLI.
Undanþága frá innflutningstollum.
6. gr.
1. Ef ekki er gerður fyrirvari varðandi tilteknar vörur samkvæmt ákvæðum 23. gr. samnings þessa, skulu innflutningstollar ekki á
lagðir né innflutningsbanni eða hömlum beitt eða endurútflutnings krafist varðandi eftirtaldar vörur:
a) Sýnishorn erlendra vara, sem sýndar eru á sýningu, þ.á.m. sýnishorn af matvörum og drykkjarvörum, sem annaðhvort eru
fluttar inn sem sýnishorn eða framleidd af meira magni við það tækifæri, að því áskildu, að þau séu
i)        afhent án endurgjalds erlendis frá og notuð eingöngu til dreifingar án endurgjalds til sýningargesta til neyslu þeirra
eða afnota,
ii) notuð í auglýsingaskyni og séu hvert um sig lítils virði,
iii) ekki fallin til sölu og séu eftir atvikum að magni til minni en minnstu einingar í smásölu,
iv) sýnishorn af matvörum eða drykkjarföngum, sem ekki er dreift í pökkum sbr. (iii) að framan og neytt er á staðnum og
v) að heildar verðmæti og magni sé í hóf stillt að mati tollyfirvalda þess lands, sem vörurnar eru fluttar til með hliðsjón af
eðli sýningar, fjölda sýningargesta og þátttöku þess sem vörurnar hefur til sýningar;
b) Vörur, sem fluttar eru inn eingöngu til sýningar eða til að sýna notkun erlendra véla eða tækja á sýningu og neytt er eða
eyðilagðar eru við slíka sýningu, enda sé heildarverðmæti og magn slíkra vara sanngjarnt að mati tollyfirvalda í því landi,
sem varan er flutt til, og tillit tekið til eðlis tiltekins tækifæris, fjölda sýningargesta og þátttöku þess sem vörurnar hefur til
sýningar;
c) Vörur, sem lítið verðmæti hafa og notaðar eru til að byggja upp, hanna og skreyta bráðabirgða sýningarsvæði erlendra
sýningarstjóra á sýningu, svo sem málning, fernisolía og veggfóður;
d) Prentvörur, skrár, vörulýsingar, verðlistar, auglýsingamyndar, dagatöl með eða án mynda, og rammalausar myndir, sem
sjáanlega eru auglýsingaefni vegna hinna erlendu vara á sýningunni, að því áskildu, að:
i)        Vörurnar séu sendar endurgjaldslaust erlendis frá og notaðar eingöngu til endurgjaldslausrar dreifingar handa
sýningargestum og
ii) heildarverðmæti og magn slíkra vara sé sanngjarnt að mati tollyfirvalda í því landi, sem varan er flutt til um
stundarsakir, enda sé tillit tekið til eðlis sýningar, fjölda sýningargesta og þátttöku þess, sem vörurnar hefur til sýningar.
2. Ákvæði 1. mgr. þessarar greinar skulu ekki taka til áfengra drykkja, tóbaksvara og eldsneytis.
7. gr.
Málsskjöl, skjalasöfn, eyðublöð og önnur skjöl, sem flutt eru inn til notkunar við eða í sambandi við alþjóðlega fundi, ráðstefnur
og þing skulu undanþegin innflutningstollum, innflutningsbanni og hömlum.
IV. KAFLI.
Einföldun formsatriða.
8. gr.
Hver samningsaðili skal draga svo sem unnt er úr formsatriðum í sambandi við hlunnindi þau, sem samningur þessi gerir ráð
fyrir. Allar reglur varðandi slík formsatriði skulu birtar án tafar.
9. gr.
1. Þegar samningsaðili krefst tryggingar fyrir því að skilyrði séu uppfyllt vegna hlunninda, sem tiltekin eru í samningi þessum, skal
upphæð slíkrar tryggingar ekki vera meiri en 10% hærri en innflutningstollur slíkrar vöru.
2. Slíkir samningsaðilar skulu leitast við að taka gilda eftir því sem unnt er, almenna tryggingu frá þeim, sem sýningu skipuleggja
eða öðrum aðila, sem samþykktur er af tollyfirvöldum í stað tryggingar einstaklings, sem krefjast mætti samkvæmt 1. mgr.
þessarar greinar.
10. gr.
1. Tollskoðun og afgreiðsla við innflutning og endurútflutning vara, sem sýna á eða hafa verið sýndar á sýningu skal, þegar unnt er,
fara fram á sýningarstað.
2. Hver samningsaðili skal leitast við, þegar hagkvæmt þykir með hliðsjón af þýðingu og stærð sýningar, að setja upp tollstöð í
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sanngjarnan tíma á sýningarsvæði í hlutaðeigandi landi.
3. Vörur, sem fluttar hafa verið inn um stundarsakir, má endurútflytja með einni sendingu eða fleirum fyrir atbeina tollstöðvar sem
slíka afgreiðslu getur annast og skal slíkur endurútflutningur ekki takmarkaður við tollstöð, sem annaðist innflutning hlutaðeigandi
vöru, nema þegar innflytjandi vörunnar skuldbindur sig til að endurútflytja vörurnar um þá tollstöð til þess að njóta auðveldari
tollafgreiðslu.
V. KAFLI.
Ýmis ákvæði.
11. gr.
Ákvæði samnings þessa skulu taka til vara, sem framleiddar eru á sýningunni úr efni, sem flutt er inn um stundarsakir, við
notkun véla og tækja þar vegna sýningar.
12. gr.
Ákvæði þessa samnings gefa til kynna þá lágmarksfyrirgreiðslu, sem veita skal, en hindra ekki að frekari fyrirgreiðsla sé veitt af
einstökum samningsaðilum eða verði veitt í framtíðinni með einhliða ákvörðunum eða vegna tvíhliða og marghliða samninga.
13. gr.
Skoða má lönd þeirra samningsaðila, sem mynda saman tolla- eða efnahagsbandalag, sem eitt landsvæði samkvæmt þessum
samningi.
14. gr.
Ákvæði samnings þessa skulu ekki koma í veg fyrir að beitt sé
a) landslögum eða öðrum samningsákvæðum, sem ekki varða tollafgreiðslu og fjalla um skipulagningu sýningar;
b) bönnun eða takmörkun samkvæmt landslögum og reglugerðum vegna almenns siðgæðis, almenns öryggis, heilbrigðiseftirlits eða
hreinlætis eða vegna sjúkdóma dýra eða jurta eða vegna verndunar vörumerkja og höfundaréttar.
15. gr.
Sérhvert brot á ákvæðum samnings þessa, skipti á vörum, rangar upplýsingar eða verknaður, sem leiðir til þess að einstaklingur
eða vörur njóti á óréttmætan hátt hlunninda þeirra, sem samningur þessi tekur til, getur leitt til refsiábyrgðar í því landi, þar sem
verknaðurinn var framinn, samkvæmt lögum og reglugerðum þess lands og greiðslu hvers konar innflutningstolla, sem við eiga.

Uppfært 23.03.2000
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