Skýrsla um reiðufé að fjárhæð meira en € 10.000

eða jafnvirði í annarri mynt við brottför eða komu til Íslands

skýrslu
4 Tilvísun
innflytjanda
Cash declaration3 Dagsetning
for amounts
of
more
than € 10,000

TOLLUR

5 Vy-

or the equivalent in other currencies entering or leaving Iceland

10 Innflytjandi
eða umboðsaðili
A Persónulegar
upplýsingar
- Personal details

18 Gengi

22 Fob-verð í erl. mynt

23 Fob-verð í ísl. kr.

B Ferðaupplýsingar - Transport details

Land

12 Þyngd brúttó (kg)

16 Tala
fylgiskjala

24 Flutningsgjald

31

Fylgibréf Vörureikn. Flutngjr. Pakklisti

25 Annar kostnaður

Önnur

27 Tollverð

26 Vátrygging

Tegund
gjalda

11 Flugnúmer - Flight number

12 Skip (heiti) - Vessel (Name)

13 Brottfararstaður - Port or airport of departure

14 Komustaður - Port or airport of arrival

15 a. Viðkomustaður - Transit port or airport

b. Viðkomustaður - Transit port or airport

13 Vörugeymsla

21 Tollverðsgengi

8 Símanúmer - Telephone number

32
33
Nettóþyngd
Fob-verð
- Date
of arrival
í heilum kg10 Komudagurí erl.
mynt

Staður Framsknr.

15 Fast skráningarnr.

20 Heildarfjárhæð reiknings

Einingartala

Vörutegund

Mán Ár

6 Þjóðerni - Nationality

30

29

Tollskránúmer
9 Brottfarardagur - Date
of departure

11 Framskrárnúmer/viðtökunúmer

4 Heimilisfang - Address

19 Afhendingarskilmálar

7 Vegabréfsnúmer - Passport number

Dag

14 Skírteini, leyfi og vottorð (teg. og nr.)

Sími

5 Heimilisfestarríki - Country of residence

l Koma - Arrival

9 Sendingar/ Tákn Far

2 Eftirnafn skýrslugjafa - Surname of declarant

Kennitala

3 Kennitala - National ID number / Date of birth

28

8 Viðsk. land

Virðisaukaskattsnúmer

1 Nafn skýrslugjafa - First name(s) of declarant

17 Mynt

l Brottför - Departurekomunúmer

7 Kennitala

6 Innflytjandi (ef umboðsaðili er skráður í 10)

34

Upprunaland

35

Tollverð

36 Tollur

37

taxti

fjárh

C Upplýsingar um peninga, tékka eða önnur handhafabréf - Details of cash, cheques or bearer negotiable
instruments in any form
16 Peningar - Currency
ISK

Fjárhæð - Amount

Peningar - Currency
EUR €

Fjárhæð - Amount

Peningar - Currency

Fjárhæð - Amount

Aðrir - Other currency

Fjárhæð - Amount

Fjárhæð - Amount

Tékkar - Cheques

Fjárhæð - Amount

l

USD $

l

17 Tékkar - Cheques
ISK

l

EUR €
Fjárhæð - Amount

Tékkar - Cheques

l

USD $

l

18 Tegund handhafabréfa - Type of bearer negotiable instruments

l

Aðrir - Other cheques

Fjárhæð - Amount

Gjaldmiðill - Currency

Fjárhæð - Amount

19 Uppruni reiðufjárins, hvar og hvernig fengið - Origins of cash, where and how obtained

20 Upplýsingar um fyrirhugaða notkun - Details of intended use of cash

21 Upplýsingar um fyrirhugaðan móttakanda reiðufjárins - Details of intended recipient of cash
a. Nafn móttakanda - First name and surname of recipient

b. Heimilisfang - Address

39 Tollur alls
38 Samtals

22 Upplýsingar um eiganda (einn eða fleiri) ef annar en skýrslugjafi - Details of owner/owners if other than the declarant
B Athugasemdir
tollstarfsmanna
C Kvittun
b. Heimilisfang
- Address
a. Nafn eiganda
- First name
and surname of owner

E-29

D

VGA6834 Gutenberg

TS-E29-1

23 Dagsetning - Date

D

Undirritun skýrslugjafa - Signature of declarant

M

M

Á/Y

Á/Y

Á/Y

40 Gjald

40 Gjald

40 Gjald

40 Gjald

40 Gjald

40 Gjald

41 Virðisaukaskattur

42 Gjöld alls

Á/Y

Afhendið
E-1.1 tollgæslunni á brottfarar- eða komustað - To be presented to Customs at the point of departure or arrival
Sjá leiðbeiningar á bakhlið - See guidance overleaf

Vista - Save

Prenta - Print

Hreinsa - Reset

Almennar upplýsingar
1.

Á þessu eyðublaði ber þér að gera grein fyrir reiðufé
sem er að fjárhæð meira en € 10.000 eða jafnvirði
í öðrum gjaldmiðli og þú hefur á þér eða í farangri
þínum við brottför eða komu til Íslands, sbr. 27. gr.
tollalaga nr. 88/2005 og 3. gr. laga nr. 167/2008.

General information
1.

Tilgangurinn með lagasetningunni er að koma í veg
fyrir peningaþvætti en sambærilegar regur gilda í
öllum helstu viðskiptalöndum Íslands.
2.

Með reiðufé er ekki aðeins átt við peninga - seðla
og mynt - heldur einnig hvers konar tékka, þ. á m.
ferðatékka og önnur handhafabréf.

3.

Tollgæslunni er heimilt að leggja hald á fjármuni
ef grunur leikur á að þeir verði notaðir við brot
gegn refsiákvæðum almennra hegningarlaga, sbr.
162. gr. tollalaga nr. 88/2005. Eru slík mál afhent
lögreglunni til meðferðar.

You must complete this form if you are entering or
leaving Iceland and are carrying cash of a value
of more than € 10,000 or the equivalent in other
currencies, cf. Customs Law No. 88/2005, Article
27, as amended by Law No. 167/2008, Article 3.
This is to help combat money laundering and
it applies in all of the major trading countries of
Iceland.

2.

Cash not only means currency notes and coins
but also cheques of any kind (including travellers’
cheques) and bearer negotiable instruments.

3.

Customs officers are authorized to seize these
valuables when there is suspicion that they will
be used for violations of provisions punishable
by the General Penal Code, cf. Customs Law No.
88/2005, Article 162. Such cases are submitted to
the police for processing.

Skýringar við tiltekna reiti
Reitir
3. Hafir þú ekki íslenska kennitölu áttu að tilgreina hér
skattakennitölu þína eða almannatrygginganúmer
sé það fyrir hendi. Annars skaltu skrá hér fæðingar
dag og ár.
19. Gerðu hér grein fyrir hvernig reiðufjárins var aflað,
t.d. vegna atvinnu, sölu fasteignar eða lausa
fjármuna eða annarra viðskipta, sparnaðar, arfs
eða annars. Ennfremur í hvaða landi fjárins var
aflað.

Explanations of particular boxes
Boxes
3.

If you do not have an Icelandic Identification
Number you shall enter here your Tax Identification
Number assigned to you or your National ID
number (Social Security Number or comparable).
If not available enter your date of birth).

19. Enter here how the cash was obtained, e.g. by
occupation, sale of real estate or other assets, other
business takings, personal savings, inheritance or
in other way. Furthermore in what country the cash
was obtained.

