
Tollalínan – ný útgáfa Yfirlit yfir breytingar 

Tollstjóri – TTU-deild Bls. 1 29.10.2011 

EFNISYFIRLIT 
 

I. Tilgangur þessara leiðbeininga .................................................................................................................... 2 
II. Sendingarnúmer er eitt svæði ..................................................................................................................... 2 

1. Skjámyndin Sendingar – eldri útgáfa ..................................................................................................................... 2 
2. Skjámyndin Sendingar – ný útgáfa ........................................................................................................................ 2 
3. Sendingarnúmer birt sem eitt skráningarsvæði – notandi þarf að breyta stillingum ............................................ 2 

III. Viðtökunúmer .............................................................................................................................................. 3 
1. Vinstri valrönd og nýjar skjámyndir ....................................................................................................................... 3 
2. Skjámyndin Sendingar – breytingar ef verið er að skoða póstskýrslu ................................................................... 3 
3. Sérstakur aðgangur fyrir starfsmenn Íslandspósts ................................................................................................ 3 

IV. Farmflytjendur – skoða upplýsingar um eigin farmflutninga....................................................................... 3 
1. Viðbætur fyrir farmflytjendur ............................................................................................................................... 3 
2. Nauðsynleg aðgangsheimild fyrir starfsmann farmflytjanda ................................................................................ 3 
3. Nýr liður í vinstri valrönd - farmflytjendur ............................................................................................................ 3 

V. Tollmiðlarar – skoða eigin farmskrár og uppskiptingar ............................................................................... 4 
1. Viðbætur fyrir tollmiðlara ..................................................................................................................................... 4 
2. Nauðsynleg aðgangsheimild fyrir starfsmann tollmiðlara ..................................................................................... 4 

VI. Tollmiðlarar – tvær aðrar breytingar ........................................................................................................... 4 
1. Skjámyndin Sendingar – svæðið Bara eigin skýrslur ............................................................................................. 4 
2. Vinnslur – Óinnlagðar ............................................................................................................................................ 4 

VII. Gjaldskrá vegna Tollalínunnar...................................................................................................................... 4 



Tollalínan – ný útgáfa Yfirlit yfir breytingar 

Tollstjóri – TTU-deild Bls. 2 29.10.2011 

 

I. TILGANGUR ÞESSARA LEIÐBEININGA 

Í nóvember árið 2011 var tekin í notkun ný útgáfa af Tollalínunni. Í þessu skjali er yfirlit yfir  helstu 
breytingar í nýju útgáfunni.  
Allar nánari upplýsingar um einstakar skjámyndir má fá með því að smella á sérstakan hjálpartengil 
uppi til hægri í skjámyndunum sjálfum. 

II. SENDINGARNÚMER ER EITT SVÆÐI 

1. SKJÁMYNDIN SENDINGAR – ELDRI ÚTGÁFA 

Í eldri útgáfu af skjámyndinni Sendingar var sendingarnúmeri skipt upp í átta skráningarsvæði, eins og 
sjá má í mynd 1. 

 
Mynd 1: Sendingar – eldri útgáfa 

 
 

2. SKJÁMYNDIN SENDINGAR – NÝ ÚTGÁFA 

1. Í nýrri útgáfu getur starfsmaður breytt stillingum þannig að sendingarnúmerið verði birt sem eitt 
skráningarsvæði, sbr. mynd 2. 
 
Mynd 2: Sendingar – ný útgáfa  

 
 

2. Þegar sendingarnúmerið er birt sem eitt skráningarsvæði, er meðal annars hægt að afrita 
upplýsingar um sendingarnúmer og líma svo upplýsingarnar inn í svæðið Sendingarnúmer hér í 
Tollalínunni. 

3. Í næsta lið er útskýrt hvernig notandi þarf að breyta stillingum í Tollalínunni til að 
sendingarnúmer birtist sem eitt skráningarsvæði. 

3. SENDINGARNÚMER BIRT SEM EITT SKRÁNINGARSVÆÐI – NOTANDI ÞARF AÐ BRE YTA STILLINGUM 

1. Þegar notandi tengist Tollalínu fyrirtækis, birtist fyrst mynd, sem heitir Tollalínan – heimasvæði. 
2. Í myndinni Tollalínan – heimasvæði hefur bæst við nýr flipi, sem heitir Stillingar. 
3. Notandi þarf að smella á flipann Stillingar og birtast þá upplýsingar um tvö svæði, sem hægt er að 

breyta stillingum á, sbr. mynd 3: 
 
Mynd 3: Stillingar 
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4. Eigi sendingarnúmer að vera eitt skráningarsvæði, þarf ekki að gera annað en að setja hak í 
svæðið fyrir aftan Skrá sendingarnúmer sem eitt svæði. 

5. Breyting á stillingunni er varanleg og helst þannig óbreytt hjá notandanum þegar hann aftengist 
Tollalínu fyrirtækis og tengist henni svo aftur. 

III. VIÐTÖKUNÚMER 

1. VINSTRI VALRÖND OG NÝJAR SKJÁMYNDIR 

1. Í vinstri valrönd er nú kominn nýr liður, sem heitir Viðtökunúmer. 
2. Eins og nafnið gefur til kynna, er hægt að smella á þennan lið til að afla upplýsinga um 

viðtökunúmer vegna póstsendinga. 
3. Fyrirtæki þarf að vera með fullan aðgang til að geta skoðað upplýsingar um viðtökunúmer. 

2. SKJÁMYNDIN SENDINGAR – BREYTINGAR EF VERIÐ ER AÐ SKOÐA PÓSTSKÝRSLU 

1. Þegar tollskýrslur eru skoðaðar í skjámyndinni Sendingar, er hægt að smella á flipann Farmskrár 
til að skoða farmskrárupplýsingar vegna sendingarnúmersins. 

2. Flipinn Farmskrá verður hins vegar ekki til staðar í skjámyndinni, ef tollskýrslan er póstskýrsla. Í 
staðinn kemur nýr flipi, sem heitir Viðtökunúmer. 

3. SÉRSTAKUR AÐGANGUR FYRIR STARFSMENN ÍSLANDSPÓSTS  

1. Starfsmenn Íslandspósts fá sérstakan aðgang að upplýsingum um viðtökunúmer. 
2. Til að starfsmaður Íslandspósts fái sérstakan aðgang að upplýsingum um viðtökunúmer, þarf að 

veita honum aðgangsheimildina Starfsmaður póstsins. 

IV. FARMFLYTJENDUR – SKOÐA UPPLÝSINGAR UM EIGIN FARMFLUTNINGA 

1. VIÐBÆTUR FYRIR FARMFLYTJENDUR 

Í nýju útgáfu Tollalínunnar eru skjámyndir, sem eingöngu eru ætlaðar farmflytjendum. Þar geta 
farmflytjendur skoðað hvernig upplýsingar um eigin farmflutning eru skráðar hjá Tollstjóra. 

2. NAUÐSYNLEG AÐGANGSHEIMILD FYRIR STARFSMANN FARMF LYTJANDA 

Til að starfsmaður farmflytjanda fái aðgang að fyrrnefndum upplýsingum, þarf að veita honum 
aðgangsheimildina Farmflytjendur – Farmskrárlína. 

3. NÝR LIÐUR Í VINSTRI VALRÖND - FARMFLYTJENDUR 

Þegar starfsmaður farmflytjanda með aðgangsheimildina Farmflytjendur – Farmskrárlína tengist 
Tollalínunni, birtist í vinstri valrönd nýr liður, sem heitir Farmflytjendur.  
 
Eftirfarandi skjámyndir eru boði undir liðnum Farmflytjendur: 
 

Heiti skjámyndar Tilgangur skjámyndar 
Tákn Tákn flutningsfara, sem skráð eru hjá Tollstjóra. 

Flutningsför Flutningsför, sem skráð eru hjá Tollstjóra. 

Komur Komur flutningsfara til Íslands. 

Brottfarir Brottfarir flutningsfara frá Íslandi. 

Farmskrár Farmskrár, sem farmflytjandi ber ábyrgð á gagnvart Tollstjóra. 

Uppskiptingar Uppskiptar farmskrár, sem farmflytjandi ber ábyrgð á gagnvart Tollstjóra. 
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V. TOLLMIÐLARAR – SKOÐA EIGIN FARMSKRÁR OG UPPSKIPTINGAR 

1. VIÐBÆTUR FYRIR TOLLMIÐLARA 

Í nýju útgáfu Tollalínunnar eru tvær nýjar skjámyndir fyrir starfsmenn tollmiðlara. Þar geta 
tollmiðlarar skoðað hvernig upplýsingar um eigin farmskrár og uppskiptingar eru skráðar hjá 
Tollstjóra. 
 
Nýju skjámyndirnar eru undir liðnum Tollmiðlarar í vinstri valrönd og heita: 
 

Heiti skjámyndar Tilgangur skjámyndar 
Farmskrár Farmskrár, sem tollmiðlari ber ábyrgð á gagnvart Tollstjóra. 

Uppskiptingar Uppskiptar farmskrár, sem tollmiðlari ber ábyrgð á gagnvart Tollstjóra. 

2. NAUÐSYNLEG AÐGANGSHEIMILD FYRIR STARFSMANN TOLLM IÐLARA 

Til að starfsmaður tollmiðlara fái aðgang að fyrrnefndum upplýsingum, þarf að veita honum 
aðgangsheimildina Tollmiðlarar – Uppskiptingar. 
 
Sé starfmaður tollmiðlara ekki með viðeigandi aðgangsheimild, er lás fyrir framan liðina Farmskrár og 
Uppskiptingar, sem táknar að starfsmaður hafi ekki aðgang að skjámyndunum. 

VI. TOLLMIÐLARAR – TVÆR AÐRAR BREYTINGAR 

1. SKJÁMYNDIN SENDINGAR – SVÆÐIÐ BARA EIGIN SKÝRSLUR  

1. Í myndinni Sendingar er svæði sem heitir Bara eigin skýrslur. Til að þurfa ekki að setja viðeigandi 
merki í svæðið í hvert skipti, sem myndin er opnuð, er hægt að setja inn varanlega stillingu fyrir 
svæðið. Því er lýst í liðum 2 til 4 hér á eftir. 

2. Í lið II.3 hér að framan í skjalinu, er gerð grein fyrir nýja flipanum, Stillingar, sem hefur nú bæst 
við á síðunni Tollalínan – heimasvæði. 

3. Þegar smellt er á flipann Stillingar, birtast upplýsingar um tvö svæði, sem hægt er að breyta 
stillingum á, sbr. mynd 3 hér að framan í skjalinu: 

4. Hér er hægt að setja á varanlega stillingu (sjálfgildi) fyrir svæðið „Bara eigin skýrslur“. Ef hak er 
sett í svæðið fyrir aftan textann Sjálfgildi fyrir „Bara eigin skýrslur“, birtast bara eigin skýrslur 
tollmiðlara, þ.e. þær skýrslur þar sem, tollmiðlari er sjálfur innflytjandi. Ekkert hak táknar, að í 
yfirliti tollmiðlara birtast skýrslur, þar sem tollmiðlari er innflytjandi eða umboðsmaður. 

2. VINNSLUR – ÓINNLAGÐAR 

1. Í eldri útgáfu var vinnslan Óinnlagðar undir liðnum Tollmiðlarar. 
2. Nú er búið að færa Óinnlagðar undir liðinn Vinnslur. 
3. Vinnslan Óinnlagðar er eingöngu fyrir tollmiðlara, og því sjá innflytjendur eða útflytjendur hana 

ekki. 

VII. GJALDSKRÁ VEGNA TOLLALÍNUNNAR 

1. Smella má hér til að skoða gjaldskrá vegna Tollalínunnar, eins og hún er í nóvember árið 2011. 
2. Eftirfarandi reglur gilda um gjald fyrir nýjar upplýsingar, sem nú eru í boði í Tollalínunni og 

nefndar eru fyrr í þessu skjali: 
2.1. Upplýsingar um viðtökunúmer falla undir lið A1 í gjaldskránni. 
2.2. Upplýsingar um farmskrár og uppskiptingar falla undir lið A1 í gjaldskránni. 
2.3. Upplýsingar um tákn flutningsfara, flutningsför, komur flutningsfara og brottfarir þeirra, falla 

undir lið A3 í gjaldskránni. 
2.4. Liðir A1 og A3 falla undir Uppflettingar í verðskránni. 
2.5. Hver uppfletting umfram 100 á mánuði kostar kr. 17. 


