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Leiðbeiningar um VEF-aðflutningsskýrslu 
 
 
Almennt um VEF-aðflutningsskýrslu 
 
Inngangur  
VEF-aðflutningsskýrsla svarar til eyðublaðs E-1 fyrir aðflutningsskýrslu. Þeir reitir, sem eru bæði í 
VEF-aðflutningsskýrslu og á eyðublaði E-1, bera sama númer. 
 
Fjöldi vörulína á aðalvefsíðu VEF-aðflutningsskýrslu er 10. Ef sá fjöldi dugir ekki má kalla fram 
glugga til að skrá allt að 30 línur til viðbótar. 40 línur eru hámark í VEF-aðflutningsskýrslu. Alltaf skal 
fyrst skrá vörulínur í aðalvefsíðu skýrslunnar og vista hana áður en hafist er handa um að skrá fleiri 
línur í glugga. 
 
Í leiðbeiningunum er m.a. gert grein fyrir eftirfarandi atriðum: Hvaða upplýsingar eiga að vera í 
reitum, listar yfir lykla (kóda) sem skrá skal í reit ef við á og skýrt er út á hvaða formi upplýsingar í 
reit eiga að vera; gerð svæðis. 
 
Tölvuvinnsla tollskjala er við það miðuð að viðkomandi tollstjóri reikni út í tölvukerfi tollsins, 
Tollakerfinu, tollverð og þau gjöld, sem kunna að falla á vöru við innflutning, og erlendar fjárhæðir 
séu umreiknaðar miðað við tollgengi sem í gildi er á hverjum tíma. Innflytjandi þarf því hvorki að 
færa inn tollgengi né umbreyta erlendum fjárhæðum eða reikna út aðflutningsgjöld og því eru þeir 
reitir, sem þetta varðar, ekki í VEF-aðflutningsskýrslu, en upplýsingar um þessi atriði eru birtar á 
vefsíðu fyrir áætluð útreiknuð gjöld áður en skýrsla er send í tollmeðferð til tollstjóra og á vefsíðu 
skuldfærslukvittunar aðflutningsgjalda þegar tollafgreiðsla hefur farið fram. 
 
Verklag við gerð VEF-aðflutningsskýrslu og sending skýrslunnar til tollstjóra 
Þegar VEF-aðflutningsskýrsla hefur verið fyllt út skal hún vistuð og síðan villuprófuð, sbr. hnappar 
neðst á vefsíðu VEF-aðflutningsskýrslu. Ef villur koma fram við villuprófun þarf að leiðrétta þær og 
villuprófa að nýju. Villupróf getur kallað fram ýmsar villur í skýrslu, en þó skýrsla standist tölvutækt 
villupróf er sá fyrirvari að skýrsla getur verið röng í ýmsum atriðum, t.d. er ekki mögulegt að 
staðreyna hvort tollskrárnúmer vöru er rétt. Það er mögulegt að vista hálf útfyllta skýrslu og taka 
hana aftur upp síðar til áframhaldandi útfyllingar. 
 
Ef skýrsla stendst villupróf birtast á vefsíðu áætluð útreiknuð aðflutningsgjöld á skýrslu. Þá getur 
innflytjandi ákveðið hvort hann sendir skýrsluna í tollmeðferð og tollafgreiðslu hjá tollstjóra eða setur 
hana í bið á vefnum. Ef skýrsla er send til tollstjóra mun tollstjóri tollafgreiða vörusendinguna án 
frekari beiðnar innflytjanda þar um, leggja á aðflutningsgjöld og skuldfæra gjöldin á innflytjanda, 
nema ef tollstjóri gerir athugasemdir við skýrsluna við tollmeðferðina eða kallar eftir tollskjölum. 
 
Prentvæn útgáfa VEF-aðflutningsskýrslu 
VEF-aðflutningsskýrslan á forminu þar sem unnt er að fylla út reiti og breyta upplýsingum er ekki 
ætluð til útprentunar. Hinsvegar er unnt að kalla fram prentvæna útgáfu  af skýrslunni með hnappi 
neðst á vefsíðu VEF-aðflutningsskýrslu. Prentvæn útgáfa af hverri aðflutningsskýrslu eins og hún 
var tollafgreidd hjá tollstjóra skal prentuð út og geymd í bókhaldi innflytjanda. Þegar VEF-
aðflutningsskýrsla er kölluð fram á vefnum og hún er í stöðu sem ekki leyfir að henni sé breytt er 
prentvæn útgáfa skýrslunnar birt sjálfkrafa, t.d. ef tollafgreiðsla hefur farið fram. Í prentvænu 
útgáfunni birtast allar skráðar upplýsingar í skýrslunni, t.d. ef mörg leyfi og vottorð eða 
vörureikningsnúmer hafa verið skráð í glugga sem tengjast þessum reitum þá birtast allar þær 
upplýsingar í prentvænu útgáfunni. 
 
VEF-aðflutningsskýrsla leiðrétt eftir að tollafgreiðsla hefur átt sér stað 
Ef leiðrétta þarf skýrslu eftir að tollafgreiðsla hefur farið fram  ber innflytjanda að afhenda 
viðkomandi tollstjóra leiðrétta skriflega aðflutningsskýrslu á eyðublaði E-1 ásamt fylgiskjölum, nema 
fullnægjandi fylgiskjöl hafi þegar verið afhent tollstjóra og hann geri ekki sérstaklega kröfu til 
framlagningar þeirra. 
 
Skilgreining á gerð svæðis í reit 
Fyrir neðan skýringartexta hvers reits er tilgreint hverrar gerðar svæði reitsins er. Skilgreiningar 
þessar eru skammstafaðar innan sviga og hafa eftirfarandi merkingu: 
 

 Skýring 
a..(n) Texti allt að tiltekinni hámarkslengd, (n) segir til 

um hámarks stafafjölda svæðis. 
a(n) Texti bundinn við tiltekna lengd, (n) segir til um 

þann stafafjölda sem vera skal í svæði. Texti skal 
hvorki vera meiri né minni en stafafjöldi (n) segir til 
um. 
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n..(n,n) Töluleg upphæð allt að tiltekinni hámarkslengd, 
(n,n) segir til um hámarks stafafjölda í svæði og 
fjölda aukastafa ef slíkt er fyrir hendi; n fyrir aftan 
kommu. 

n(n,n) Töluleg upphæð bundinn við tiltekna lengd, (n,n) 
segir til um stafafjölda í svæði og fjölda aukastafa 
ef slíkt er fyrir hendi; n fyrir aftan kommu. Upphæð 
skal hvorki vera meiri né minni en stafafjöldi (n,n) 
segir til um. 

 
Haus og vörulínur í aðflutningsskýrslu 
Í reitum 1 til 26 eru upplýsingar um heildarvörusendinguna, en í reitum 28 - 34 eru upplýsingar um 
hvert tollskrárnúmer og vöru í því númeri, sem mynda eina vörulínu í skýrslu. Þegar í vörusendingu 
eru vörur sem flokkast í sama tollskrárnúmer en hluti þeirra er t.d. undanþeginn aðflutningsgjöldum 
lögum samkvæmt skal gera grein fyr ir vörunni sem undanþágu nýtur í sér vörulínu í 
aðflutningsskýrslunni, sbr. tilvísun í undanþágu í reit 14. 
 
 
Leiðbeiningar um einstaka reiti 
 
Upplýsingar efst í haus VEF-aðflutningsskýrslu 
Efst í haus VEF-aðflutningsskýrslu eru þessi atriði: 
Velja skal milli Póstsending eða Almenn sending um leið og fylla á út nýja skýrslu. Í svæðinu 
Skýrsla nr. er einkvæmt númer sem VEF-aðflutningsskýrsla fær um leið og hún er vistuð í fyrsta 
sinn og breytist ekki eftir það. Í svæðinu Útgáfa nr. fær skýrsla útgáfu nr. 1 í upphafi, en fær nýtt 
útgáfu nr. 2 ef skýrsla lendir í athugasemd hjá tollstjóra og innflytjandi þarf að senda inn nýja 
leiðrétta VEF-aðflutningsskýrslu. Í svæðinu Staða kemur fram staða skýrslu, sbr. neðangreinda 
töflu. 
 
Stöður skýrslu geta verið eftirfarandi: 

-  Í vinnslu á vef 
Skýrsla er í vinnslu hjá notanda. Annað hvort er skýrslan ný 
og hefur ekki verið send til tollmeðferðar hjá tollstjóra eða 
skýrslan hefur við tollmeðferð fengið athugasemd hjá 
tollstjóra og notandi tekið hana upp í útgáfu nr. 2 til 
leiðréttingar. 
 
-  Í tollmeðferð – Í vinnslu hjá tollstjóra 
Skýrsla er í vinnslu hjá tollstjóra. Ekki er unnt að breyta 
skýrslu, sem er í þessari stöðu. 
 
-  Í tollmeðferð – Beiðni um skjöl til tolls 
Tollstjóri óskar eftir að fá tiltekin tollskjöl sem ti lheyra 
aðflutningsskýrslu send til sín. Þessa beiðni má kalla fram 
með því að velja sendingarnúmer skýrslu á aðalsíðu VEF-
tollafgreiðslu og velja að skoða svör frá tollstjóra (CUSDOR). 
Ekki er unnt að breyta skýrslu, sem er í þessari stöðu. 
 
-  Í tollmeðferð – Athugasemdir við skýrslu 
Tollstjóri hefur gert athugasemdir við aðflutningsskýrsluna. 
Athugasemdir má kalla fram með því að velja 
sendingarnúmer skýrslu á aðalsíðu VEF-tollafgreiðslu og 
velja að skoða svör frá tollstjóra (CUSERR). Þegar skýrsla er 
í þessari stöðu verður að opna skýrslu á vef, leiðrétta hana 
og senda til tollmeðferðar að nýju. 
 
-  Tollafgreidd – Gjöld skuldfærð 
Aðflutningsskýrslan er samþykkt, tollafgreiðsla hefur farið 
fram, gjöld hafa verið skuldfærð og farmflytjanda eða 
flutningsmiðlara hefur verið send afhendingarheimild. Vefsíðu 
skuldfærslukvittunar má kalla fram með því að velja 
sendingarnúmer skýrslu á aðalsíðu VEF-tollafgreiðslu og 
velja að skoða svör frá tollstjóra (CUSTAR). Ekki er unnt að 
breyta skýrslu, sem er í þessari stöðu. 
 
-  Tollafgreiðsla afturkölluð – Gjöld bakfærð 
Tollafgreiðsla hefur verið afturkölluð, áður skuldfærð gjöld 
hafa verið bakfærð og farmflytjanda eða flutningsmiðlara 
hefur verið send afturköllun á áður veittri afhendingarheimild. 
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hefur verið send afturköllun á áður veittri afhendingarheimild. 
Vefsíðu bakfærslukvittunar má kalla fram með því að velja 
sendingarnúmer skýrslu á aðalsíðu VEF-tollafgreiðslu og 
velja að skoða svör frá tollstjóra (CUSTAR). Ekki er unnt að 
breyta skýrslu, sem er í þessari stöðu. 
 
-  Ógild útgáfa af skýrslu 
Fyrri útgáfa af skýrslu, sem lenti  í athugasemd hjá tollstjóra 
og er ógild af því ný útgáfa var gerð af skýrslunni og send til 
tolls til tollmeðferðar og tollafgreiðslu. 

 
+ merki aftan við reiti 
Með því að smella á + merki, sem er fyrir aftan suma reiti má kalla fram glugga þar sem reitur er 
endurtekinn í tiltekinn hámarksfjölda, t.d. reitur 14, skírteini, leyfi, vottorð. Alltaf skal fyrst fylla út 
reitinn í skýrslunni sjálfri, en skrá í viðbótarreiti í glugga ef fylla þarf út fleiri en einn reit. 
 
1 Skýrsla 
Í þessum reit er tegund tollafgreiðslu gefin til kynna, þ.e. hvers konar tollafgreiðslu innflytjandi óskar 
eftir hjá tollstjóra. Veljið í fellilista um eftirfarandi lykla: 
 

Lykill  
ET Almenn tollafgreiðsla vörusendinga með skipum, 

flugi og póstsendingar. 
HS Hraðsendingar í flugi. Má aðeins nota ef 

hraðsending hefur verið afhent innflytjanda áður 
en tollafgreiðsla fer fram og flutningsmiðlari 
heimilar innflytjanda að tollafgreiða hraðsendingu 
sjálfur. 

 
2 Áritun prókúruhafa (ábyrgðaryfirlýsing) 
Hér birtist nafn og kennitala þess starfsmanns innflytjanda, sem rafræna skírteinið og VEF-lykilorð á 
við og notað er við gerð VEF-aðflutningsskýrslu. Sá sem gerir skýrslu ábyrgist að upplýsingar sem 
gefnar eru í skýrslunni séu réttar með tilliti til vörusendingarinnar og þeirra skjala og gagna sem 
liggja skulu fyrir þegar VEF-aðflutningsskýrsla er fyllt út og send til tollmeðferðar. 
 
3 Dagsetning skýrslu 
Hér birtist dagsetning þess dags þegar skýrsla var síðast vistuð á vefnum. Skýrsla er vistuð þegar 
smellt er hnappa Vista eða Villuprófa , sbr. hnappa neðst á vefsíðu skýrslu. 
 
Tilvísunarnúmer leyfishafa 
Þetta er tilvísunarnúmer VEF-leyfishafa, innflytjanda, sem hann skal gefa hverri aðflutningsskýrslu 
og fylgiskjölum hennar. Tollskjöl sem eiga við tiltekna VEF-aðflutningsskýrslu, skulu öll fá þetta 
tilvísunarnúmer og geymd í bókhaldi leyfishafa. Númerið skal vera einkvæmt. Að öðru leyti má 
leyfishafi ákveða útfærslu númersins. Leyfishafi ábyrgist að nota uppgefið tilvísunarnúmer í VEF-
skýrslu svo tollyfirvöld geti án fyrirvara fundið tollskjöl yfir viðkomandi vörusendingu eða 
póstsendingu í bókhaldi hans vegna athugunar á tollskjölum sem þau kunna að gera hjá leyfishafa 
á meðan eða eftir að VEF-tollafgreiðsla hefur átt sér stað. 
Gerð svæðis: (a..14) 
 
5 Vy-lykill 
Veljið í fellilista einn eftirfarandi lykla fyrir viðkomandi verðákvörðunarreglu sem tollverð vöru byggist 
á: 
 

Lykill  
1 Viðskiptaverð hinnar innfluttu vöru. 
2 Viðskiptaverð sams konar vöru. 
3 Viðskiptaverð svipaðrar vöru 
4 Söluverð sams konar eða svipaðrar vöru hér á 

landi. 
5 Reiknað verð 
6 Matsverð 

 
Almenna reglan (1. töluliður), er viðskiptaverð vöru, þ.e. það verð sem greitt er eða greiða ber fyrir 
vöruna, sbr. 8. gr. tollalaga nr. 55/1987. Liggi það ekki fyrir ber innflytjanda í samráði við tollstjóra 
að ákvarða viðskiptaverðið samkvæmt fyrirfram ákveðnum verðákvörðunarreglum eftir sömu röð og 
sýnd er hér að ofan. Í þeim tilvikum skal viðkomandi útfylla sérstaka verðákvörðunarskýrslu 
(eyðublað E-13) og gera þar grein fyrir hvernig viðskiptaverðið er fundið. Sama skal gert ef 
reikningur liggur ekki fyrir eða tollstjóri telur ástæðu til. 
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Gerð svæðis: (n1) 
 
8 Viðskiptaland 
Veljið í fellilista lykil fyrir hlutaðeigandi viðskiptaland. Viðskiptaland er landið þaðan sem varan er 
keypt. Lista yfir heiti landa ásamt lykli viðkomandi lands má fá með því að smella hér. 
 
9 Sendingarnúmer 
Sendingarnúmer vörusendingar er útgefið af farmflytjanda, flutningsmiðlara eða póstinum. 
Sendingarnúmer saman stendur af eftirtöldum svæðum: 
 

Lykill  
Tákn Tákn flutningsaðila. 

Gerð svæðis: (a1) 
Far Flutningsfar. 

Ef póstsending þá er hér ritað 150. 
Gerð svæðis: (a3) 

Dags Dagur 
Gerð svæðis: (a2) 

Mán Mánuður 
Gerð svæðis: (a2) 

Ár Ár 
Gerð svæðis: (a1) 

Land Land brottfararstaðar. 
Ef póstsending þá er hér ritað IS. 
Gerð svæðis: (a2) 

Staður Staður, borg, höfn eða flugvöllur. 
Ef póstsending þá er hér ritað Bnn, Rnn eða Enn, 
t.d. B05 
Gerð svæðis: (a3) 

Farm-
skrárnr. 

Farmskrárnúmer eða annað hlaupandi númer 
vörusendingar með flutningsfari. 
Ef póstsending þá myndar “Staður” og 
“Farmskrárnr” eitt númer t.d. B05 2401 
Gerð svæðis: (a4) 

 
Sendingarnúmer póstsendinga kemur fram á tilkynningu frá póstinum um komu böggla- eða 
bréfasendingar til landsins vegna hvers bögguls eða bréfs. Velja skal eitt sendingarnúmer af 
mörgum til að nota í aðflutningsskýrslu ef fleiri en einn böggull eða bréf eiga að fara saman í 
skýrslunni og skal þá nota það sendingarnúmer á aðflutningsskýrsluna sem sýnir lægsta númer, 
sbr. 7 öftustu stafir í sendingarnúmeri. 
 
Þegar skýrsla er villuprófuð er athugað hvort sendingarnúmer í skýrslu er til í farmskrárkerfi 
Tollakerfis, tölvukerfi tollafgreiðslu, hjá tollstjóra og hvort farmskrá sendingarnúmers er á kennitölu 
innflytjanda. 
 
10 Innflytjandi 
Hér birtist nafn, aðsetur og kennitala innflytjanda, viðkomandi VEF-leyfishafa. 
 
-  Virðisaukaskattsnúmer 
Virðisaukaskattsnúmer, eitt eða fleiri, sem í gildi eru á kennitölu innflytjanda eru birt í fellilista. Velja 
skal eitt númer. 
 
11 Farmskrárnúmer 
Hér skal rita farmskrárnúmer sem farmflytjandi eða flutningsmiðlari hefur gefið viðkomandi sendingu 
skv. farmbréfi. Ekki er skylt að fylla út þennan reit ef um póstsendingu er að ræða. 
Gerð svæðis: Skipaflutningar (a4), Flugfrakt (a11) og póstsendingar (a7) 
 
12 Þyngd brúttó (kg) 
Brúttóþyngd vörusendingar skal alltaf skrá í heilum kílógrömmum. Brúttóþyngd í þessu sambandi er 
heildarþyngd varanna með öllum umbúðum sínum að frátöldum gámum og öðrum flutningsbúnaði. 
Brúttóþyngd skal aldrei skrá minni en 1 kg enda þótt vörusending sé innan við ½ kg eins og 
stundum getur átt sér stað, t.d. þegar um póstsendingar er að ræða. 
Gerð svæðis: (n..9) 
 
13 Vörugeymsla 
Hér skal tilgreina nákvæmlega hvar varan er geymd til þess að ganga megi að henni og skoða 
vegna tolleftirlits. Ef um póstsendingu er að ræða skal skrá hér Pnnn þar sem nnn er póstnúmer 
pósthúss þar sem póstsending er afhent. Ef hún er hjá Póstmiðstöð í Reykjavík skal skrá P150. 
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Gerð svæðis: (a..10) 
 
14 Skírteini, leyfi, vottorð 
Í reit 14 í aðflutningsskýrslu skal innflytjandi gefa til kynna að leyfi, vottorð og undanþáguheimildir 
vegna innflutningstakmarkana eða niðurfellingar aðflutningsgjalda liggi fyrir frá viðkomandi 
yfirvöldum og eftirlitsaðilum við tollafgreiðslu vörusendingar, sem háð er slíkum skilmálum. Ef skrá 
skal tilvísun í fleiri en eitt skírteini, leyfi eða vottorð er unnt að kalla fram glugga með því að smella á 
+ merkið við reit 14 í skýrslunni og opnast þá gluggi þar sem unnt er að skrá í fleiri reiti. 
 
Smellið hér til að fá upplýsingar um bönn og leyfi, sem krafist er á tollskrárnúmeri 
 
Lista yfir lykla leyfa, vottorða og banna ásamt skýringum á vörusviði þeirra má fá með því að smella 
hér. 
 
Lista yfir undanþágutilvísanir vegna beiðna um niðurfellingu aðflutningsgjalda skv. tilteknum 
heimildum má fá með því að smella hér. (í vinnslu) 
 
-  Tilvísun vegna skírteina, leyfa, vottorða eða banns. 
Innflytjandi skal gefa til kynna í reit 14 að leyfi, vottorð og undanþáguheimildir vegna 
innflutningstakmarkana liggi fyrir frá viðkomandi yfirvöldum og eftirlitsaðilum við tollafgreiðslu 
vörusendingar. Þegar VEF-aðflutningsskýrsla er fyllt út og villuprófuð, er athugað hvort einhver 
tollskrárnúmer í skýrslunni beri leyfis- eða bannlykla í tölvukerfi tollsins. Ef svo er kemur villa fram 
við villuprófun skýrslu ef ekki hefur verið vísað til viðkomandi leyfa og banna í reit 14 í skýrslunni. 
Þessi villuprófun tekur þó ekki á öllum þeim tilvikum þar sem krafist er skírteina, leyfa eða vottorða, 
sem kann að vera krafist vegna innflutnings tiltekinna vara. Innflytjanda ber að kynna sér þær 
innflutningstakmarkanir og önnur skilyrði, sem kunna að varða þá vöru er senda á til tollmeðferðar 
hjá tollstjóra og ber ábyrgð á að þeim sé fullnægt. 
 
Í ýmsum tilvikum nær vörusvið tiltekins tollskrárnúmers jafnt yfir vörur sem um gilda 
innflutningstakmarkanir og ekki. Þegar svo stendur á ber innflytjanda með sama hætti að gefa til 
kynna með sérstakri tilvísun ásamt lykli að vara falli ekki undir slíkar innflutningstakmarkanir, sbr. lið 
3 hér að neðan.  
 
Tilvísun sem rita ber í reit 14 saman stendur af þriggja stafa lykli, í fremra svæði reits 14, og allt að 
sjö stafa tilvísun með lykli, sem skrá skal í aftara svæði reits 14. Lykillinn segir til um hvers konar 
leyfi, vottorð, einkasöluleyfi eða bann er að ræða. Tilvísunin segir til um og vísar í sjálft leyfi 
innflytjandans eða undanþáguheimild hans. Tilvísun með lykli skal vera útfærð á eftirfarandi hátt: 
 

1. Ef leyfi, vottorð, leyfi vegna einkasöluvara eða 
undanþáguheimild frá banni hefur einkvæmt númer 
frá viðkomandi stjórnvaldi skal skrá það í svæðið á 
eftir viðkomandi lykli. Ef númerið er lengra en sjö stafir 
skal skrá sjö öftustu stafi númersins. 
 
Vegna fríverslunarmeðferðar á EES-vörum 
samkvæmt EES samningnum eða öðrum samningum 
þar sem kveðið er á um sönnun uppruna með EUR. 1 
flutningsskírteini eða sérstakri upprunayfirlýsingu á 
vörureikningi vegna tollfríðinda við innflutning ber að 
útfæra tilvísunina á eftirfarandi hátt, sbr. liðir 1.1 og 
1.2: 
 

1.1 Ef EUR 1 flutningsskírteini hefur verið gefið út skal 
númer þess ritað í svæðið á eftir lyklinum, þ.e. sjö 
öftustu stafir númersins sé það lengra en sjö stafir. 
Dæmi: EUR 1234567 

1.2 Ef EUR yfirlýsing er á vörureikningi skal rita orðið 
YFIRLÝS í svæðið á eftir lyklinum, þ.e.: 
EUR YFIRLÝS 
 

1.3 GSP upprunasönnun:  Á sama hátt skal skrá GSP-
lykilinn vegna tollfríðinda á vörum frá GSP-ríkjunum 
þannig, að í stað EUR skal rita GSP.  Þessi ríki eru 
talin upp neðar í þessu skjali við tolllykilinn Z; sbr. 
reglugerð nr. 119/2002. 
 

2. Ef tilvísunin getur ekki orðið með einkvæmu númeri 
skal skrá í þess stað dagsetningu leyfis, vottorðs eða 
undanþáguheimildar, þ.e. þá dagsetningu þegar 
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undanþáguheimildar, þ.e. þá dagsetningu þegar 
stjórnvald veitti viðkomandi heimild eða gaf út vottorð 
eða leyfi. Dagsetning skal vera á forminu Dddmmáá; 
bókstafurinn D og síðan dagsetning. Dæmi: 
Ónúmerað leyfi til innflutnings á skrautfiski, lykill LSH, 
sem dagsett er 16. ágúst 2000 ber að vitna til á 
eftirfarandi hátt: LSH D160800. 
 

3. Ef lykill banns, leyfis, einkasöluvöru eða vottorðs er á 
tollskrárnúmeri í tölvukerfi tollsins, en á ekki við 
tiltekna vöru, sem innflytjandi er að flytja inn og 
flokkast í það tollskrárnúmer, skal gefa það til kynna í 
reit 14 með því að rita UNDANÞE í svæði tilvísunar á 
eftir lyklinum. Á þennan hátt lýsir innflytjandi því yfir 
að hin tiltekna vara falli utan við vöru- og gildissvið 
lykilsins. 
 

 
Sérstakar reglur gilda um tilvísun í skráningarnúmer vinnuvéla og farandvinnuvéla frá Vinnueftirliti 
ríkisins, sbr. um LFV-lykilinn. Í þessu tilviki skal skrá úthlutað skráningarnúmer í svæði tilvísunar á 
eftir lyklinum. 
 
-  Tilvísun vegna beiðni um niðurfellingu eða undanþágu frá greiðslu aðflutningsgjalda 
Þegar innflytjandi á rétt á og óskar eftir að vara sé undanþegin aðflutningsgjöldum að nokkru eða 
öllu leyti samkvæmt sérstökum heimildum í lögum, reglugerðum eða öðrum birtum heimildum, þ.e. í 
Stjórnartíðindum, ber honum að gefa það til kynna í reit 14 í aðflutningsskýrslu með því að tilgreina 
sérstaka tilvitnun sem saman stendur af þriggja stafa lykli, UND, og sérstakri undanþágutilvísun í 
viðkomandi heimild til undanþágu. Að auki skal vísa til heimildarnúmers undanþágu gjalda, sem 
innflytjandi hefur fengið úthlutað, skv. beiðni á ebl. E27 og tollstjóri hefur samþykkt.  Lykill 
heimildarnúmers er HNR. Lista yfir undanþágutilvísanir vegna beiðna um niðurfellingu 
aðflutningsgjalda skv. tilteknum heimildum má fá með því að smella hér. (í vinnslu). 
 
Með þessum hætti er innflytjandi að lýsa því yfir að hann óski eftir undanþágu tiltekinna 
aðflutningsgjalda af vörunni samkvæmt þeim heimildum sem undanþágutilvísun vísar til. Jafnframt 
er innflytjandi að lýsa því yfir að hann skuldbindi sig til að hlíta öllum þeim fyrirmælum, skilyrðum og 
takmörkunum, sem í nefndum heimildum er að finna fyrir undanþágu gjaldanna og ráðstöfun 
vörunnar. Dæmi um hvernig rita skal slíka tilvitnun vegna undanþáguheimildar í fjárlögum vegna 
fallbyssuskota sem Landhelgisgæslan fær að gjöf frá Noregi er: UND F2604 og HNR REY9999 
 
Athugið að í ýmsum tilvikum er nauðsynlegt að tollafgreiðsla fari fram með aðflutningsskýrslu á 
pappír þegar um niðurfellingu eða lækkun aðflutningsgjalda er að ræða. 
 
Gerð svæðis: Lykill (a3), tilvísun með lykli (a..7) 
 
15 Fast skráningarnúmer 
Færið hér inn fastnúmer skráningarskylds ökutækis sem Skráningarstofan hf gefur hverju nýju 
skráningarskyldu ökutæki. Aðeins eitt skráningarskylt ökutæki má vera í aðflutningsskýrslu. Sé um 
að ræða fleiri ökutæki í sendingu þarf að fá uppskiptingu á sendingunni hjá flutningsaðila; 
farmflytjanda eða flutningsmiðlara, sem gefur þá út ný farmbréf fyrir hvert ökutæki. 
Gerð svæðis: (a5) 
 
Vörureikningsnúmer 
Skrá skal númer þeirra vörureikninga vegna vörusendingar eða póstsendingar, sem VEF-
aðflutningsskýrsla tekur til. Ef vörureikningur fylgir ekki skal gefa það til kynna með því að skrá í 
reitinn: ÁN REIKN. Ef vörureikningur er ekki númeraður skal skrá dagsetningu reiknings á forminu 
dd.mm.áááá. Dæmi: 15.07.2000. Svæðið fyrir vörureikningsnúmer leyfir hámark 11 stafi fyrir hvert 
uppgefið númer. Skrá skal 11 öftustu stafi hvers vörureikningsnúmers sé það lengra en 11 stafir. Ef 
skrá skal tilvísun í fleiri en einn vörureikning er unnt að kalla fram glugga með þvi að smella á + 
merkið við reitinn í skýrslunni og opnast þá gluggi þar sem unnt er að skrá fleiri 
vörureikningsnúmer. 
Gerð svæðis: (a..11) 
 
Viðtökunúmer 
Viðtökunúmer póstsendinga skv. komutilkynningu frá pósti vegna hvers bögguls eða bréfs, sem 
aðflutningsskýrsla skal ná yfir skal skrá í þennan reit. Ef skrá skal fleiri en eitt viðtökunúmer er unnt 
að kalla fram glugga með þvi að smella á + merkið við reitinn í skýrslunni og opnast þá gluggi þar 
sem unnt er að skrá fleiri viðtökunúmer. Fjöldi viðtökunúmera segir til um fjölda fylgibréfa og þar 
með fjölda böggla, sem skýrsla tekur til. 
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Gerð svæðis: (a13) 
 
17 Mynt 
Veljið í fellilista mynt, sem upphæð á vörureikningum vörusendingar er í. Sé fleiri en einn reikningur 
fyrir eina sendingu með mismunandi mynt skal innflytjandi velja mynt hæsta reiknings fyrir 
vörusendinguna í heild og færa í reit 17. Í þessu tilviki þarf að umreikna upphæðir þeirra reikninga, 
sem eru í annarri mynt, yfir í þá mynt sem notuð er í aðflutningsskýrslu og þá samkvæmt gildandi 
tollgengi. Lista yfir heiti mynta og lykla má fá með því að smella hér. 
 
Aðflutningsgjöld á skýrslu verða álögð hjá tolli skv. því tollgengi, sem í gildi er þegar vörusending 
verður tollafgreidd. Tollgengi er viðmiðunargengi (sölugengi) sem Seðlabanki Íslands skráir 28. 
hvers mánaðar eða næsta vinnudag þar á eftir og gilda á sem tollgengi næsta almanaks mánuð á 
eftir við tollafgreiðslu vara í þeim mánuði. 
 
19 Afhendingarskilmálar 
Veljið í fellilista í fremri hluta reitsins lykil fyrir viðkomandi afhendingarskilmála. Í aftari hluta skal 
ávallt tilgreina til hvaða staðar skilmálarnir gilda. Gera skal grein fyrir þeim skilmálum sem kunna að 
hafa verið ákveðnir af sendanda eða um samið vegna afhendingar á vöru við innflutning og koma 
oftast fram á vörureikningi. Lista yfir lykla afhendingarskilmála og gildisvið þeirra má fá með því að 
smella hér. 
Gerð svæðis:Lykill afhendingarskilmála (a3), viðmiðunarstaður (a..15) 
 
Dæmi um útfyllingu afhendingarskilmála: 
Þegar viðtakandi á að greiða allan kostnað sem leggst á vöru frá því að hún er afhent frá 
verksmiðju skal tilgreina í fremri hluta reitsins lykilinn EXW (ex works) en í síðari hlutanum 
afhendingarstaðinn. 
Greiði sendandi allan flutningskostnað og tryggingu til ákvörðunarstaðarins skal færa inn CIF í 
fremri hlutann en ákvörðunarstaðinn í þann aftari. 
Greiði sendandi flutningskostnað þar til vörurnar eru komnar um borð í skip skal færa inn í fremri 
hluta reitsins FOB en í hlutann þar fyrir aftan staðinn þar sem vörunum er skipað um borð. 
 
20 Heildarfjárhæð reiknings 
Færið hér inn í erlendri mynt heildarfjárhæð vörureiknings eða reikninga frá seljanda sem taka til 
sendingarinnar. Samanstandi reikningar af mismunandi mynt, þá skal velja eina mynt, þ.e. þá sömu 
og í reit 17, sbr. skýringar við þann reit. 
Gerð svæðis: (n..11,2) 
 
Í aftari hluta reits 20, Gm, skal velja í fellilista viðkomandi greiðslumáta, sbr. neðangreindan lista:  

1. Staðgreitt. 
2. Keypt samkvæmt reikningsviðskiptum. 
3. Keypt með gjaldfresti til allt að 6 mánaða. 
4. Keypt á 6 mánaða eða lengri lánskjörum. 
5. Innflutt gegn bankatryggingu (deponeringu í banka). 
6. Innflutt frumgerð til fjölföldunar. 
7 Innflutt á leigu- eða kaupleigukjörum. 
8 Innflutt til umboðssölu. 
9 Innflutt án endurgjalds (án greiðslu til sendanda). 
0 Annað. 

 
22 FOB-verð í erlendri mynt 
Í þennan reit skal skrá heildarverð sendingarinnar FOB í erlendri mynt. Með FOB-verði er átt við 
verð eða verðmæti vörunnar komin um borð í flutningsfar, sem flytur hana til Íslands. Ef sending er 
keypt CIF íslensk höfn skal flutningsgjald og vátryggingariðgjald og annar kostnaður erlendis 
dreginn frá áður en upphæðin færist í FOB-reitinn. Þeir kostnaðarliðir skulu skráðir í reiti 24, 25 og 
26 eftir því sem við á. Upphæð skal skráð í reit 22 í þeirri mynt, sem tilgreind er í reit 17. Sé vara 
metin til tolls skal færa matsverðið hér inn í erlendri mynt eða íslenskum krónum. 
Gerð svæðis: (n..11,2) 
 
24 Flutningsgjald 
Færa skal flutningsgjald eða burðargjald (póstflutningur) í þennan reit. Veljið í fellilista mynt 
upphæðar flutningsgjalds og skráið upphæð í aftari hluta reitsins. Meginreglan er sú að sé 
flutningskostnaður eða annar kostnaður greiddur í erlendri mynt af innflytjanda þá skal færa hann í 
erlendri mynt á aðflutningsskýrslu. Heimilt er að færa tvær upphæðir ásamt tilheyrandi mynt í reit 24 
og 25 á aðflutningsskýrslu. Þetta getur t.d. átt við ef tveir reikningar ná yfir flutningskostnað og 
upphæðir þeirra eru hvor í sinni mynt. Fyllið flutningsgjald ávallt út í efri reit ef aðeins er um eina 
upphæð að ræða. Lista yfir heiti mynta og lykla má fá með því að smella hér. 
Gerð svæðis: Mynt (a3) og upphæð (n..11,2) 
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25 Annar kostnaður 
Hér skal tilgreina með sama hætti og í reit 24 allan annan kostnað en flutningskostnað og 
vátryggingu sem leggst við FOB-verð vegna flutnings vörunnar til landsins, t.d. eftirkröfu eða 
pökkunarkostnað. Lista yfir heiti mynta og lykla má fá með því að smella hér. 
Gerð svæðis: Mynt (a3) og upphæð (n..11,2) 
 
26 Vátrygging 
Veljið hér um hvort ætlunin er að skrá vátryggingu í prósentum eða sem upphæð í tiltekinni mynt 
eða hvort hún er innifalin í fob-verði í erlendri mynt í reit 22, sem er heimilt ef afhendingarskilmálar 
eru CIF og vátrygging er ekki sérstaklega aðgreind í vörureikningi eða með öðrum hætti frá 
sendanda vöru. 
 
Skrá skal vátryggingarkostnað sem greiddur hefur verið vegna flutnings vörunnar til landsins. 
Annað hvort skal rita í reitinn mynt og upphæð vátryggingar eða gefa upp prósentu, ekki hvoru 
tveggja. Liggi vátryggingarkostnaður ekki fyrir og ekki er sýnt fram á annað skal hann reiknaður 
sem hlutfall af FOB-verði að viðbættum flutningskostnaði og öðrum kostnaði, 3% af gleri, 2% af 
bifreiðum sem fluttar eru frá Evrópu eða Bandaríkjunum og 3% af bifreiðum sem fluttar eru frá 
Japan, en 1% af öllum öðrum innflutningi. Ekki skal skrá prósentumerkið í reitinn (%). Lista yfir heiti 
mynta og lykla má fá með því að smella hér. 
Gerð svæðis: Mynt (a3) og fjárhæð (n..11,2) eða ef vátrygging er gefin upp sem prósentuhlutfall þá 
(n..3,2) 
 
Tollverð 
Tollverð er samtala fjárhæða í reitum 22, 24, 25 og 26 umreiknaðar í íslenskar krónur. Almennt er 
tollverð CIF-verð vörusendingar, umreiknað í íslenskar krónur, komin til landsins, þ.e. reikningsverð 
að viðbættum flutningskostnaði og vátryggingu. Tollverðið myndar gjaldstofn tolla skv. tollskrá og 
margra annarra aðflutningsgjalda. Tollverð er birt á vefsíðu yfir áætluð útreiknuð gjöld á 
aðflutningsskýrslu áður en hún er send til tollmeðferðar af vefnum og einnig á vefsíðu 
skuldfærslukvittunar þegar vörusending hefur fengið tollafgreiðslu. 
 
28 Tollskrárnúmer 
Skráið hér tollskrárnúmer fyrir hverja vörulínu í skýrslu sem viðkomandi vara flokkast undir 
samkvæmt íslensku tollskránni, sbr. viðauka I við tollalög nr. 55/1987 með síðari breytingum. 
 
Smellið hér til að skoða tollskrána á vefsetri tollsins 
 
Smellið hér til að fá upplýsingar um tolla, gjöld, bönn, leyfi o.fl. á tollskrárnúmeri 
 
Tollskrárnúmerið skal ritað með punkti á milli fjórða og fimmta tölustafs. 
Við útfyllingu aðflutningsskýrslu gildir sú almenna regla að innflytjandi á að draga saman verðmæti 
vöru í vörureikningi eða vörureikningum, sem tilheyra einni skýrslu og flokkast undir sama 
tollskrárnúmer, í eina vörulínu í skýrslunni. Regla þessi á þó aðeins við ef þær upplýsingar sem 
krafist er um vörur í vörusendingu, sem flokkast undir sama tollskrárnúmerið, eru í öllum atriðum 
þær sömu, t.d. tegund tolls, upprunaland og aðflutningsgjöld. Ekki má því sameina vörur, sem 
flokkast undir sama tollskrárnúmer, í eina vörulínu í aðflutningsskýrslu ef aðflutningsgjöld, sem 
leggja ber á og innheimta af vörunum, eru ekki þau sömu eða tegund tolls og upprunaland þeirra er 
ekki hið sama. 
Gerð svæðis: (a8) með punkti á milli 4 og 5 tölustafs í tollskrárnúmeri. 
Dæmi: 3926.9029 
 
29 Vörutegund 
Færið hér inn vörulýsingu við hvert tollskrárnúmer. Með vörulýsingu er átt við almenna lýsingu sem 
svo skýrt er fram sett að vöruna megi þekkja og flokka. 
Gerð svæðis: (a..30) 
 
30 Einingartala 
Í reitinn fyrir aftan vörutegund í hverri vörulínu skal tilgreina einingartölu (stykkjatölu, rúmmetratölu 
eða paratölu) eftir því sem við á vegna þeirra tollskrárnúmera þar sem þess er krafist. T.d. er skylt 
að tilgreina stykkjatölu umbúða tiltekinna drykkjarvara vegna innheimtu skilagjalds og 
upplýsingaöflunar fyrir Hagstofu Íslands. 
 
Stykkjatala, nettó þyngd, styrkleikaprósenta áfengis og lítratala geta myndað gjaldstofn tiltekinna 
aðflutningsgjalda, sem lögð eru á vöru í skýrslu. Því er óheimilt að áætla upplýsingar um þessi atriði 
í dálkum 30 og 31. Þó er innflytjanda heimilt að áætla nettó þyngd, liggi hún ekki fyrir í gögnum, en 
þó aðeins ef nettóvigt myndar ekki gjaldstofn tolls eða gjalds á tollskrárnúmeri. 
 
Þegar skylt er að gefa upp lítratölu vöru í aðflutningsskýrslu og styrkleikaprósentu vegna áfengis þá 
er útfylling í dálkum 30 og 31 með sérstökum hætti eins og eftirfarandi segir til um: 
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-  Útfylling styrkleikaprósentu áfengis og lítratölu (NettNett kg *) 
Dálkar 30 og 31 eru einnig notaðir þegar skylt er að gefa upp lítratölu vöru í aðflutningsskýrslu og 
styrkleikaprósentu vegna áfengis. Lítratala vöru í tollskrárnúmerinu er þá rituð, með tveggja 
aukastafa nákvæmni, í næstu línu fyrir neðan nettóþyngd í reit 31 og styrkleikaprósenta áfengis, 
með tveggja aukastafa nákvæmni, í næstu línu fyrir neðan einingartölu í reit 30. Lítratala kemur ekki 
í staðinn fyrir nettóvigt heldur sem viðbótar upplýsingar. Sama gildir um styrkleikaprósentu áfengis; 
hún kemur ekki í stað einingartölu heldur sem viðbótar upplýsingar í næstu línu fyrir neðan. 
Dæmi um útfyllingu vörulínu tollskrárnúmers í þessum tilvikum er hér að neðan: 
 

28 Tollskrár-
númer 
 

29 Vörutegund 30 Ein.tala 
 

31 Nettó 
þyngd 

32 Fob-verð 
í erl. mynt  

33 Teg-
und toll 

34 Upp- 
runaland 
 

2202.1011 Gosdrykkir � 240 �  120 5000 A US 
Styrkur áfengis% è  � 79,20 ç Lítrar 

2204.1023 Rauðvín � 500 � 450 8600 A FR 
Styrkur áfengis% è � 11,25 � 375 ç Lítrar 

 
Skýringar: 
� Einingartala (stykkjatala) umbúða, fjöldi flaskna, 

myndar gjaldstofn skilagjalds, þ.e. GB-gjalds og er 
upplýsingar fyrir Hagstofu Íslands. 

� Nettóvigt í heilum kg getur verið gjaldstofn og er 
upplýsingar fyrir Hagstofu Íslands. 

� Styrkleikaprósenta áfengis í tollskrárnúmerinu er hluti 
af gjaldstofni áfengisgjalds. 

� Magn vöru í lítrum talið er gjaldstofn og er upplýsingar 
fyrir Hagstofu Íslands. 

 
* NettNett þyngd kg í svæði lítratölu vegna gjaldstofns sumra spilliefnagjalda (B* gjöld) 
Ef tollskrárnúmer ber eftirtalin spilliefnagjöld, BB, BC, BG eða BN gjöld, ber að skrá NettNett kg 
spilliefnagjaldsskyldrar vöru í tollskrárnúmerinu í reitinn fyrir lítratölu. T.d. gæti verið að rafgeymar í 
vörulyftara, sem verið væri að flytja til landsins, beri spilliefnagjald sem reiknað skal af þyngd þeirra 
í kg.  Þá yrði heildar nettó þyngd lyftarans skráð reit nettó þyngdar, en þyngd sjáfra rafgeymanna í 
lyftaranum skal þá skráð í reitinn fyrir lítratöluna. 
 
Gerð svæða: 
Einingartala, rúmmetratala og paratala (n..7) 
Nettóvigt (n..9) 
Vegna styrkleika áfengis (n..3,2) 
Lítrar (n..9,2) 
 
31 Nettó þyngd 
Nettóþyngd, sem er brúttóþyngd að fráteknum ytri umbúðum, skal ávallt tilgreina og í heilum 
kílógrömmum fyrir hvert einstakt tollskrárnúmer í vörusendingunni. Nái þyngd ekki hálfu kílógrammi 
skal rita 0. Skal hér fara eftir vörureikningi eða öðrum gögnum sem fylgja vörusendingu. Sé 
nettóþyngd ekki sundurgreind í þeim gögnum og hafi innflytjandi ekki haldbetri upplýsingar um 
nettóþyngd má áætla nettóþyngd, en þó aðeins ef nettóvigt myndar ekki gjaldstofn tolls eða gjalds á 
tollskrárnúmeri. 
Gerð svæðis: (n..9) 
 
-  Lítrar 
Sjá umfjöllun um reit fyrir lítra í texta um reit 30 hér að framan. 
 
32 FOB-verð í erlendri mynt 
FOB-verð í erlendri mynt fyrir hverja vörulínu í skýrslu skal skráð í þennan reit á hvert einstakt 
tollskrárnúmer sem fyrir kemur í vörusendingunni. Samtala FOB-verða á vörulínum í dálk 32 skal 
vera sú sama og upphæð í reit 22. 
Gerð svæðis: (n..11,2) 
 
33 Tegund tolls 
Innflytjendur skulu gera skýran greinarmun á vörum sem njóta eiga tollfrelsis samkvæmt 
fríverslunarsamningum sem Ísland hefur gert (EFTA, EES) eða njóta tollfríðinda vegna uppruna í 
GSP-ríkjum að uppfylltum flutningsreglum (sbr. reglugerð nr. 119/2002) og öðrum vörum. Þegar um 
er að ræða vöru sem ekki uppfyllir skilyrði um fríðindameðferð eða vörusvið viðkomandi samnings 
eða reglugerðar nær ekki til viðkomandi vöru skal velja í fellilista lykilinn A fyrir A/A1 toll skv. 
tollskrá. A táknar lykil fyrir almennan toll sem er á öllum númerum tollskrárinnar og gildir um vörur 
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frá öllum löndum án tillits til uppruna. Tilgreina ber einnig lykilinn A sé vara tollfrjáls án tillits til 
uppruna, þ.e. A tollur er 0% (ekki þörf á fríðindameðferð). 
 
Lista yfir lykla tegundir tolla og til hvaða lands eða landa tegund tolls tilheyrir má fá með því að 
smella hér. 
 
Smellið hér til að fá upplýsingar um mögulegar tegundir tolla á tollskrárnúmeri 
 
Aðrir tollar en A tollur. Fríðindameðferð skv EUR upprunavottorði eða GSP upprunavottorði. 
Þegar talað er um fríðindameðferð á vöru er átt við að tollur sé felldur niður af vörunni við 
innflutning, svo framarlega sem varan falli undir vörusvið viðkomandi fríverslunarsamnings, henni 
fylgi fullgildar upprunasannanir og hún uppfylli önnur skilyrði viðkomandi fríverslunarsamnings eða 
reglugerðar. Þess ber að gæta að þessar reglur gilda eingöngu um niðurfellingu tolla en ekki 
annarra gjalda. Til að fá fríðindameðferð á vöru á grundvelli fríverslunarsamnings eða reglugerðar 
þarf að fara fram á hana með því velja viðkomandi lykil, tegund tolls, í fellilista í reit 33. Einnig skal í 
reit 14 í aðflutningsskýrslu vísa til EUR upprunavottorðs eða GSP upprunavottorðs, sbr. umfjöllun 
um EUR vottorð og GSP vottorð í texta um reit 14 hér að framan. Þessi beiðni um fríðindameðferð 
er jafnframt yfirlýsing innflytjanda um að varan falli undir þann fríverslunarsamning eða reglugerð 
sem fríðindameðferðin er byggð á og að fullgild upprunavottorð séu til staðar. 
 
Þegar önnur tegund tolls en A tollur er skráð á tollskrárnúmer í skýrslu fer fram eftirfarandi 
villuprófun á skýrslu: Er viðkomandi tollur, B, C, E o.s.frv. til á tollskrárnúmerinu í tölvukerfi tollsins? 
Er vísað til rétts upprunavottorðs í reit 14? Á upprunaland sem skráð er í reit 34 við lykil tolls í reit 
33? Ef öllum þessum skilyrðum er ekki fullnægt fær skýrslan á sig villu við villuprófun. 
 
34 Upprunaland 
Veljið í fellilista upprunaland (framleiðsluland) vöru í tollskrárnúmeri skv. lykli viðkomandi lands. 
Lista yfir heiti landa ásamt lykli viðkomandi lands má fá með því að smella hér. 
Gerð svæðis: (a2) 
 
Samtölur nettó þyngdar kg og lítra í dálk 31 
Fyrir neðan síðustu vörulínu í skýrslu birtast fyrir neðan dálk 31 annarsvegar samtala nettóþyngdar 
í kg á línum og hinsvegar samtala lítratölu á línum. 
 
Fleiri línur + 
Fjöldi vörulína á aðalvefsíðu VEF-aðflutningsskýrslu er 10. Ef sá fjöldi dugir ekki má kalla fram 
glugga til að skrá allt að 30 línur til viðbótar. 40 línur eru hámark í VEF-aðflutningsskýrslu. Alltaf skal 
fyrst skrá vörulínur í aðalvefsíðu skýrslunnar og vista hana áður en hafist er handa um að skrá fleiri 
línur í glugga. 
 
 
Hnappar: Vista, Villuprófa og Prentvæn útgáfa 
 
-  Vista 
Þegar ný skýrsla er vistuð fær hún númer, sbr. Skýrsla nr. í haus skýrslu. Mælt er með því að 
notandi visti skýrslu öðru hvoru meðan á útfyllingu skýrslunnar stendur. 
 
-  Villuprófun 
Þegar skýrsla er villuprófuð er framkvæmd ýmiskonar tölvutæk prófun á skráðum upplýsingum í 
skýrslunni og í framhaldi af því er annað hvort birt vefsíða með upplýsingum um villur sem finnast í 
skýrslu, sem þá þarf að leiðrétta og villuprófa skýrslu að nýju. Eða ef skýrslan er villulaus er birt 
vefsíða með áætluðum útreiknuðum aðflutningsgjöldum og gefinn kostur á að senda skýrsluna til 
tollmeðferðar hjá tollstjóra eða kalla skýrsluna aftur fram eða fara á aðalsíðu VEF-tollafgreiðslu og 
þá er skýrslan sjálfkrafa sett í bið í stöðuna Í vinnslu á vef og geymd þar til ákvörðun er tekin um að 
senda hana í tollmeðferð og tollafgreiðslu hjá tollstjóra. 
 
-  Prentvæn útgáfa 
VEF-aðflutningsskýrslan á forminu þar sem unnt er að fylla út reiti og breyta upplýsingum er ekki 
ætluð til útprentunar. Hinsvegar er unnt að kalla fram prentvæna útgáfu af skýrslunni með hnappi 
neðst á vefsíðu VEF-aðflutningsskýrslu. Prentvæn útgáfa af hverri aðflutningsskýrslu eins og hún 
var tollafgreidd hjá tollstjóra skal prentuð út og geymd í bókhaldi innflytjanda. Þegar VEF-
aðflutningsskýrsla er kölluð fram á vefnum og hún er í stöðu sem ekki leyfir að henni sé breytt er 
prentvæn útgáfa skýrslunnar birt sjálfkrafa, t.d. ef tollafgreiðsla hefur farið fram. Í prentvænu 
útgáfunni birtast allar skráðar upplýsingar í skýrslunni, t.d. ef mörg leyfi og vottorð eða 
vörureikningsnúmer hafa verið skráð í glugga sem tengjast þessum reitum þá birtast allar þær 
upplýsingar í prentvænu útgáfunni. 
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Listar yfir lykla (kóda) 
 
Heiti landa ásamt lykli viðkomandi lands 
Samanber reiti 8 Viðskiptaland, og 34 Upprunaland  
 
AD Andorra 
AE Sameinuðu Arabísku Furstadæmin 
AF Afghanistan 
AG Antigúa og Barbúda 
AI Angvilla 
AL Albanía 
AM Armenía 
AN Antillur (Hollensku) 
AO Angóla 
AQ Antarctica S-Heimskaut 
AR Argentína 
AS Bandaríska Samóa 
AT Austurríki 
AU Ástralía 
AW 
AX 

Arúba 
Álandseyjar 

AZ Azerbajdzan 
BA Bosnía-Herzegóvína 
BB Barbadoseyjar 
BD Bangladesh 
BE Belgía 
BF Búrkína Fasó 
BG Búlgaría 
BH Barein (Bahrein) 
BI Búrúndí 
BJ Benín (Dahomey) 
BM Bermúda 
BN Brúnei 
BO Bólivía 
BR Brasilía 
BS Bahamaeyjar 
BT Bútan (Bhutan) 
BV Bouvet-eyja 
BW Botswana 
BY Belarús (Hvíta Rússland) 
BZ Belís (Belize) 
CA Kanada 
CC Kókoseyjar (Cocos island) 
CD Lýðveldið Kongó 
CF Mið-Afríkulýðveldið 
CG Kongó 
CH Sviss 
CI Fílabeinsströndin 
CK Cookseyjar 
CL Chile (Síle) 
CM Kamerún (Cameroon) 
CN Kína 
CO Kólumbía (Columbia) 
CR 
CS 

Costa Rica  Kostaríka 
Serbía og Svatrfjallaland 

CU Kúba 
CV Cape Verde (Grænhöfðaeyjar) 
CX Christmaseyjar Jólaey 
CY Kípur (Cyprus) 
CZ Tékkneska Lýðveldið 
DE Þýskaland 
DJ Díbútí (Djibouti) 
DK Danmörk 
DM Dóminíka (Dominica) 
DO Dóminíska Lýðveldið 
DZ Alsír (Algeria) 
EC Ekvador (Ecuador) 
EE Eistland (Estonia) 
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EG Egyptaland 
EH Vestur-Sahara 
ER Eritrea 
ES Spán 
ET Eþíópía (Etíópía) 
FI Finnland 
FJ Fídíeyjar (Fijieyjar) 
FK Falklandseyjar (Malv) 
FM Míkrónesía Micronesia 
FO Færeyjar 
FR Frakkland 
GA Gabon 
GB Stóra Bretland (UK) 
GD Grenada 
GE Georgía 
GF Franska Gvæjana 
GH Ghana (Gana) 
GI Gíbraltar 
GL Grænland 
GM Gambía 
GN Gínea (Guinea) 
GP Guadeloupe Gvadelúpey 
GQ Miðbaugs-Gínea 
GR Grikkland 
GS S-Georgíu og Sandv.ey 
GT Guatemala (Gvatemala) 
GU Guam (Gvam) 
GW Guinea-Bissau 
GY Guyana (Gvæjana) 
HK Hong Kong 
HM Heard & McDonaldeyjar 
HN Hondúras 
HR Króatía 
HT Haítí 
HU Ungverjaland 
ID Indónesía 
IE Írland 
IL Ísrael 
IN Indland 
IO Bresku Indlandshafsey 
IQ Írak 
IR Íran 
IS Ísland 
IT Ítalía 
JM Jamaíka (Jamaica) 
JO Jórdanía 
JP Japan 
KE Kenía (Kenya) 
KG Kyrgystan (Kyrgyztan) 
KH Kambótía (Cambodia) 
KI Kíribatí 
KM Kómoreyjar (Comoros) 
KN Sankti Kitts-Nevis 
KP Norður-Kórea 
KR Suður-Kórea 
KW Kúveit (Kuwait) 
KY Cayman eyjar 
KZ Kazakhstan 
LA Laos 
LB Líbanon 
LC Sankti Lúsía (Lucia) 
LI Liechtenstein 
LK Sri Lanka 
LR Líberia 
LS Lesótó (Lesotho) 
LT Litháen (Lithuania) 
LU Luxembourg 
LV Lettland (Latvia) 
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LY Líbía (Libyan Arab J) 
MA Marokkó (Morocco) 
MC Mónakó (Monaco) 
MD Moldóvía (Moldova) 
MG Madagaskar 
MH Marshalleyjar 
MK Makedónía 
ML Malí 
MM Myanmar (áður Burma) 
MN Mongólía 
MO Makaó (Macau) 
MP Norður-Marianaseyjar 
MQ Martinique (Martíník) 
MR Máritanía 
MS Montserrat 
MT Malta 
MU Mauritius (Máritíus) 
MV Maldíveyjar(Maldives) 
MW Malaví (Malawi) 
MX Mexíkó 
MY Malasía (Malaysia) 
MZ Mósambík (Mozambique) 
NA Namebía (Namibia) 
NC Nýja Kaledónía 
NE Níger (Niger) 
NF Norfolk eyja 
NG Nígería (Nigeria) 
NI Nikaragúa (Nicaragua) 
NL Holland (Netherlands) 
NO Noregur 
NP Nepal 
NR Nárú (Nauru) 
NU Niue ey 
NZ Nýja Sjáland 
OM Óman 
PA Panama 
PC Kyrrahafseyjar (V.Sv) 
PE Perú 
PF Franska Pólinesía 
PG Papúa Nýja-Gínea 
PH Filippseyjar 
PK Pakistan 
PL Pólland 
PM St.Pierre & Miquelon 
PN Pitcairney 
PR Púertóríkó (Puerto Rico) 
PT Portúgal 
PW Palá 
PY Paraguay (Paragúæ) 
QA Katar (Qatar) 
RE Réunion 
RO Rúmenía 
RU Rússland 
RW Rúanda (Rwanda) 
SA Sádi Arabía 
SB Salómonseyjar 
SC Seychelles eyjar 
SD Súdan 
SE Svíþjóð 
SG Singapúr (Singapore) 
SH Sankti Helena 
SI Slóvenía 
SJ Svalbarði & Jan Mayen 
SK Slóvakíska Lýðveldið 
SL Sierra Leone 
SM San Marínó 
SN Senegal 
SO Sómalía 
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SR Surinam 
ST Sao Tóme & Principe 
SV El Salvador 
SY Sýrland 
SZ Swaziland (Svasíland) 
TC Turks & Caicoseyjar 
TD Tsjad (Chad) 
TF Frönsku suðl. Landsvæðin 
TG Tógó 
TH Thailand (Tæland) 
TJ Tajikistan (Tækistan) 
TK Tókelá (Tokelaw) 
TM Túrkmenistan 
TN Túnis 
TO Tonga (Vináttueyjar) 
TP Austur-Tímor 
TR Tyrkland 
TT Trínidad & Tóbagó 
TV Túvalú 
TW Tævan  Taiwan/Formosa 
TZ Tansanía 
UA Úkraína 
UG Úganda 
UM Smáeyjar Bandaríkjana 
US Bandaríkin 
UY Úrúgúæ (Uruguay) 
UZ Úsbekistan 
VA Vatíkanið  Páfagarður 
VC St.Vincent&Grenadines 
VE Venezúela 
VG Jómfrúreyjar GB 
VI Jómfrúreyjar USA 
VN Víetnam 
VU Vanúatú (Vanuatu) 
WF Wallis & Fútúna eyjar 
WS Samóa 
YE Jemen (Yemen) 
YT Mayotte 
ZA Suður-Afríka 
ZM Zambía (Sambía) 
ZW Zimbabwe (Simbabve) 
  
 
Lyklar leyfa, vottorða og banna ásamt skýringum á vörusviði þeirra 
Samanber reit 14 í aðflutningsskýrslu 
 
-  Leyfi 
ATA Tímabundinn innflutningur með ATA Carnet ábyrgðarskírteini 

Með gildu ATA Carnet skírteini fæst heimild til tímabundins innflutnings á 
vörum að uppfylltum nánari skilyrðum. 
ATA ábyrgðarskírteini, sem gefið er út af útgáfusamtökum í 
útflutningslandi, kemur í stað venjulegrar fjártryggingar vegna 
tímabundins innflutnings á þeim vörum, sem samningar Íslands við önnur 
ríki um ATA skírteini taka til. 
Auglýsing nr. 23/1970 um tollasamning um ATA ábyrgðarskjöl  sbr. 
auglýs. nr.24/1970 varðandi vöru á sýningar og fundi og auglýsingu 
nr.25/1970 varðandi atvinnutæki. 
 

EAT Einkasala á tóbaki 
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, ÁTVR, hefur einkasölu á tóbaki 
innanlands í smásölu. 
 

EUR EUR 1 flutningsskírteini eða yfirlýsing á vörureikningi 
Upprunavottorð skv. samningum EFTA, EBS og EES. Einnig nánar 
tilgreind önnur lönd sem gert hafa tvíhliða samninga við sum eða öll 
ofangreind ríkjasambönd. EUR upprunasönnun, sem vottorð eða sérstök 
yfirlýsing á vörureikningi, þarf að liggja fyrir ef beðið er um annan toll en A 
toll á vörulínu tollskrárnúmers í aðflutningsskýrslu.  Sérregla gildir þó um 
Z toll, sbr. GSP lykil hér að neðan. 
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Z toll, sbr. GSP lykil hér að neðan. 
 

GSP GSP flutningsskírteini eða yfirlýsing á vörureikningi 
Upprunavottorð eða upprunayfirlýsing á vörureikningi þarf að liggja fyrir 
sbr. reglugerð nr. 119/2002 vegna tollfríðinda á vörum frá og sem hafa 
uppruna í GSP-ríkjum, en þau eru skilgreind nánar í reglugerðinni; einnig 
neðar í þessu skjali við tegund tolls Z.  Skrá skal Z toll á vörulínu 
tollskránúmers í aðflutningsskýrslu. 
 

HFO Heilbrigðisvottorð með fóðri, kjarnfóðri og sáðvöru 
Heilbrigðisvottorð þarf í sumum tilfellum að vera samþykkt af innlendum 
yfirvöldum. 
Nota skal þennan lykil í þeim tilvikum þegar krafist er heilbrigðisvottorðs 
með fóðri, kjarnfóðri, gæludýrafóðri og hverskonar sáðvöru og 
innflutningur hefur verið heimilaður af viðkomandi yfirvöldum. 
 

HKJ Heilbrigðisvottorð og leyfi v/sláturafurða og mjólkurafurða 
Heilbrigðisvottorð þarf og samþykki landbúnaðarráðherra og 
yfirdýralæknis skv. reglug. nr. 416/2002. 
Nota skal þennan lykil í þeim tilvikum þegar krafist er heilbrigðisvottorðs 
og samþykkis landbúnaðarráðherra og/eða yfirdýralæknis vegna 
innflutnings á sláturafurðum og mjólkurafurðum og öðrum vörum sem 
nefndar eru í ofangreindri reglugerð nr.416/2002 um varnir gegn því að 
dýrasjúkdómar berist til landsins og um takmörkun á innflutningi afurða 
dýra, sem fengið hafa vaxtaraukandi efni, sbr. nánari skilyrði í 
reglugerðinni.  Sjá einnig lög nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir 
gegn þeim. 
 

HLD Heilbrigðisvottorð með lifandi dýrum og erfðaefnum 
Heilbrigðisvottorð þarf í sumum tilfellum að vera samþykkt af innlendum 
yfirvöldum. 
Nota skal þennan lykil í þeim tilvikum þegar krafist er heilbrigðisvottorðs 
með lifandi dýrum eða erfðaefnum dýra, öðrum en sjávar- og vatnadýrum 
og innflutningur hefur verið heimilaður af viðkomandi yfirvöldum. 
 

HLP Heilbrigðisvottorð með lifandi plöntum, trjám, runnum o.fl. 
Heilbrigðisvottorð þarf í sumum tilfellum að vera samþykkt af innlendum 
yfirvöldum, t.d. RALA eða landbúnaðarráðuneyti. 
Nota skal þennan lykil þegar krafist er heilbrigðisvottorðs með lifandi 
plöntum, trjám og runnum og öðrum plöntuhlutum. 
Heilbrigðisvottorð skal áritað af Rannsóknastofnun landbúnaðarins 
(RALA). Undanskilið er: Fræ og vatnaplöntur sem ætlaðar eru í fiskabúr. 
 

HNR Heimildarnúmer fyrirtækis vegna tiltekinnar undanþágu gjalda 
Tilvísun í heimildarnúmer, útgefið á fyrirtæki vegna tiltekinnar heimildar til 
undanþágu gjalda, sbr. reitur 11 á ebl. E27. 
Heimildarnúmer er útgefið af tollstjóra skv. ebl. E27 með heitinu: 
"Tilkynning - Niðurfelling aðflutningsgjalda af aðföngum til 
atvinnustarfsemi".  Þegar fyrirtæki óskar eftir undanþágu gjalda skv. 
tilkynningu samþykktri af tollstjóra skal vísa til heimildarnúmers í reit 14 í 
aðflutningsskýrslu dæmi: 
HNR REY0001  
Að auki skal í reit 14 vísa til viðkomandi undanþágutilvísunar, t.d.: 
UND T0026 
 

HRM Heilbrigðisvottorð með rotmassa til svepparæktar 
Heilbrigðisvottorð þarf í sumum tilfellum að vera samþykkt af innlendum 
yfirvöldum. 
Nota skal þennan lykil í þeim tilvikum þegar krafist er heilbrigðisvottorðs 
frá upprunalandi vegna rotmassa um að ekki sé blandað í rotmassann 
húsdýraáburði, afurðum eða úrgangi dýra og innflutningur hefur verið 
heimilaður af viðkomandi yfirvöldum. 
 

HSV Heilbrigðisvottorð með lifandi fiski, sjávar- og vatnadýrum og 
hrognum. 
Heilbrigðisvottorð þarf í sumum tilfellum að vera samþykkt af innlendum 
yfirvöldum. 
Nota skal þennan lykil í þeim tilvikum þegar krafist er heilbrigðisvottorðs 
með lifandi fiski, skrautfiski, sjávar- og vatnadýrum og innflutningur hefur 
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með lifandi fiski, skrautfiski, sjávar- og vatnadýrum og innflutningur hefur 
verið heimilaður af viðkomandi yfirvöldum. Gildir einnig um hrogn 
skrautfiska og hrogn fiska sem lifa í ósöltu vatni eins og t.d. laxfiska. 
 

LAB Skráning / leyfi vegna innflutnings áburðar og jarðvegs-bætandi 
efna. 
Aðfangaeftirlitið, Keldnaholti, RALA húsinu, 112 Reykjavík. 
Skrá þarf innflutning á áburði og e.a. fá leyfi Aðfangaeftirlits, sbr. 
reglugerð nr. 398/1995 um áburð og jarðvegsbætandi efni, m. s. br.  Sjá 
nánar um gildissvið, skilyrði og aðra framkvæmd tilkynningaskyldu, 
eftirlits og leyfisveitinga í reglugerðinni. 
 

LEI Leyfi vegna innflutnings á eiturefnum og hættulegum efnum 
Umhverfisstofnun, Suðurlandsbraut 24, 108 R. - Sími 5912000 
Vinnueftirlit ríkisins, Bíldshöfða 16, 110 R.- Sími 5504600 
Leyfi vegna innflutnings á eiturefnum og hættulegum efnum.   
Lög nr. 52/1988 um eiturefni og hættuleg efni, m.s.br..      
Regl. nr. 137/1987 um notkun og bann við notkun tiltekinna   
eiturefna og hættulegra efna m.s.br., og reglugerð nr.       
236/1990 um flokkun, merkingu og meðferð hættulegra efna og  
vörutegunda sem innihalda slík efni.                         
Einnig þarf leyfi Vinnueftirlits ríkisins vegna eiturefna    
til nota í landbúnaði og garðyrkju til útrýmingar meindýra   
sbr. 15. gr. reglugerðar nr. 238/1986 um eftirlit með fram-  
kvæmd ákvæða laga nr. 85/1968 um eiturefni og hættuleg efni. 
 

LEY Leyfi frá íslenskum yfirvöldum - ónefnt annars staðar 
Leyfi frá íslenskum yfirvöldum - ónefnt annars staðar. 
Tilvísun í leyfi frá íslenskum yfirvöldum, ónefnt annars staðar, í þeim 
tilvikum þegar krafist er leyfis vegna innflutnings vörusendingar og 
innflutningur hefur verið heimilaður af viðkomandi yfirvöldum ef slíkt er 
skylt. 
Þennan lykil skal aðeins nota ef ekki er til sérstakur kódi fyrir tiltekið leyfi. 
 

LFF Leyfi vegna innflutnings á fóðri, áburði og sáðvöru 
RALA, Aðfangaeftirlitið, Keldnaholti 5, 112 Reykjavík. 
Leyfi þarf frá RALA, Aðfangaeftirliti, vegna sáðvöru til ræktunar, áburðar 
og fóðurs áður en til innflutnings kemur. Lög nr. 22/1994 um eftirlit með 
fóðri, áburði og sáðvörum, sbr. reglug. nr. 187/1974 við lög nr. 32/1968 
um eftirlit með framleiðslu og verslun með fóðurvörur og auglýsingu nr. 
140/1982 um innflutning á blönduðu kjarnfóðri. Vegna fóðurs þarf að 
fylgja heilbrigðisvottorð. 
 

LFV Skráning og skoðun vinnuvéla og farandvinnuvéla 
Vinnueftirlit ríkisins, Bíldshöfða 16, 112 Reykjavík. 
Óheimilt er að tollafgreiða nýjar og notaðar farandvinnuvélar eða 
vinnuvélar, nema Vinnueftirlit ríkisins hafi veitt heimild til þess. Reglugerð 
nr. 388/1989 um skráningu og skoðun vinnuvéla og farandvinnuvéla.  
Bréf ríkistollstjóra frá 2. maí 1990.  Vinnuvélar og farandvinnuvélar skulu 
fá samþykki Vinnueftirlits ríkisins v/innflutnings á þeim og starfrækslu. 
Það úthlutar sérstöku skráningarnr., sem er 2 bókstafir og 4 tölustafir.  
Þetta númer skal rita í reit 14 í skýrslu á eftir kódanum LFV.  Dæmi: LFV 
AB1234 
 

LLD Leyfi vegna innflutnings á loðdýrum 
Landbúnaðarráðuneytið og Yfirdýralæknisembættið, Sölvhólsgötu 7, 150 
Reykjavík. 
Til að koma í veg fyrir að dýrasjúkdómar berist til landsins er innflutningur 
takmarkaður á loðdýrum. Óheimilt er að flytja til landsins loðdýr nema að 
fengnu leyfi landbúnaðarráðuneytisins og með samþykki yfirdýralæknis. 
Lög nr. 25/1993  um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim. 
Lög nr. 54/1990 um innflutning dýra.  Reglugerð nr. 444/1982 um 
loðdýrarækt og innflutning loðdýra. 
Einnig þarf að fylgja heilbrigðisvottorð erlendis frá. 
 

LLE Leyfi vegna innflutnings á leikföngum sem innhalda blý. 
Hollustuvernd ríkisins, Ármúla 1a, 108  Reykjvík. 
Innflutningur er óheimill á leikföngum úr blýi, eða efnum sem innihalda blý 
svo sem í málningu eða litum, nema með leyfi Hollustuverndar ríkisins. 
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svo sem í málningu eða litum, nema með leyfi Hollustuverndar ríkisins. 
Lög nr. 52/1988 um eiturefni og hættuleg efni. Reglugerð nr. 520/1991 
um innflutning, framleiðslu og dreifingu leikfanga. 
 

LLY Leyfi vegna innflutnings á lyfjum 
Lyfjastofnun, Eiðistorgi 13-15, 170 Seltjarnarnesi. 
Fullgerð lyf (lyf,tilbúin eða sem næst tilbúin til notkunar) er aðeins heimilt 
að flytja til landsins, selja eða afhenda að fengnu markaðsleyfi eða  
undanþáguheimild.               
Reglugerð nr. 462/2000 með síðari breytingum um markaðsleyfi fyrir 
sérlyf, merkingar þeirra og fylgiseðla. 
 

LMB Leyfi Hollustuv. v/tiltek. matvæla frá Belgíu v/ díoxínmeng. 
Hollustuvernd ríkisins, Ármúla 1a, 108 Reykjavík. 
Leyfi vegna vara í augl. nr. 904/1999. 
Leyfi til innflutnings eða undanþága frá vottorðaskyldu, sbr. 4. gr. 
auglýsingar nr. 904/1999 um takmörkun á innflutningi tiltekinna matvæla 
frá Belgíu (BE). Hollustuvernd ríkisins sker úr um ágreining um hvort 
ákvæði auglýsingarinnar eiga við. Sjá ennfremur kóda VMB vegna þess 
vottorðs eða staðfestingar belgískra yfirvalda sem innflytjanda ber að 
framvísa. 
 

LPL Leyfi vegna innflutnings á plöntum og plöntuafurðum 
RALA, Rannsóknarstofnun landbúnaðarins, Keldnaholti, 112 Reykjavík. 
Innflutningur á m.a. laukum, stönglum, plöntum, græðlingum, afskornum 
blómum, plöntuhlutum og kartöflum (nýjum) er því aðeins heimill að 
sendingu fylgi heilbrigðisvottorð, áritað af RALA, sem getur í vissum 
tilvikum veitt undanþágu frá þessu skilyrði. - Lög nr. 51/1981 um varnir 
gegn sjúkdómum og meindýrum í plöntum, sbr. lög nr. 59/1990 um 
breyting á þeim og reglugerð nr. 189/1990 um innflutning og útflutning á 
plöntum og plöntuafurðum. Undanskildar leyfi eru vatnaplöntur til nota í 
fiskabúrum og fræ. 
 

LPS Leyfi vegna innflutnings á fjarskiptatækjum o.fl. 
Póst- og fjarskiptastofnun, Smiðjuvegi 68-70, 200 Kópavogi. 
Innflutningur á sendi- og boðtækjum er óheimill nema með leyfi 
Fjarskiptaeftirlitsins.  Lög nr.73/1984 um fjarskipti, sbr. lög nr.32/1993 um 
breyting á þeim, reglug. nr. 733/1983 um starfrækslu talstöðva í 
landfarstöðvaþjónustu í metra- og desimetrabylgjusviðinu, reglug. nr. 
322/1985 um notendabúnað til tengingar við opinb. fjarskiptakerfið, rgl. 
nr.473/1989 um boðtæki fyrir almenna boðkerfi Póst- og 
fjarskiptastofnunar og reglugerð nr.71/1991 um innflutning og 
viðurkenningu á neyðarsendibaujum á 406 MHz. 
 

LRM Leyfi vegna innflutnings á rotmassa til svepparæktar. 
Landbúnaðarráðuneytið, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík. 
Innflutningur rotmassa er hverju sinni háður sérstöku samþykki 
yfirdýralæknis og heilbrigðisvottorð frá upprunalandi liggi fyrir um að ekki 
sé blandað í rotmassan húsdýraáburði, afurðum eða úrgangi dýra. 
Lög nr. 77/1981 um dýralækna og auglýsing nr. 117/1990 um 
varúðarráðstafanir vegna innflutnings á rotmassa til svepparæktar. 
Lykill vegna heilbrigðisvottorðs er HRM. 
 

LSA Tilkynning og e.a. leyfi vegna innflutnings sjávarafurða 
Fiskistofa, Ingólfsstræti 1, 101 Reykjavík. 
Tilkynning og e.a. leyfi vegna innflutnings sjávarafurða skv. reglugerð nr. 
849/1999 m.s.br. um eftirlit með innflutningi sjávarafurða.  Innflytjandi skal 
tilkynna Fiskistofu um komu sendingar með 24 klst. fyrirvara.  Ef vara    
kemur frá landi UTAN Evrópska efnahagssvæðisins (EES) þá þarf 
ennfremur að liggja fyrir leyfi Fiskistofu á svonefndu viðauka-B-skjali.  
Fiskmjöl má aðeins fara um landamærastöðvar í Hafnarfirði, Reykjavík og 
á Akureyri. Lifandi sjávardýr mega aðeins fara um landamærastöð á 
Keflavíkurflugvelli.  Sjá nánar í nefndri reglugerð m.s.br..          
 

LSB Leyfi vegna innflutnings á skipum og fljótandi förum. 
Siglingastofnun Íslands, Vesturvör 2, Kópavogi. 
Innflutningur skipa og fljótandi fara er háður leyfum.  Eigi má flytja inn 
fiskiskip sem eru 15 ára og eldri.  Ekki þarf leyfi vegna smábáta sem eru: 
blásnir, vatnasleðar eða svifnökkvar. Lög nr. 35/1993 um eftirlit með 
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blásnir, vatnasleðar eða svifnökkvar. Lög nr. 35/1993 um eftirlit með 
skipum, sbr. reglugerð nr. 168/1997 um skemmtibáta, sbr.br. á henni nr. 
708/2000. 
 

LSF Leyfi vegna innflutnings á lifandi sjávardýrum. 
Sjávarútvegsráðuneytið, Skúlagötu 4, 150 Reykjavík 
Leyfi tekur til lifandi fiska, skrápdýra, liðdýra og lindýra sem lifa í söltu 
vatni. - Sjávarútvegsráðuneytið leitar umsagnar yfirdýralæknis um 
leyfisveitingar. 
Lög nr. 93/1992 um meðferð sjávarafurða og eftirlit með framleiðslu 
þeirra, sbr. lög nr. 58/1994 um breyting á þeim (Athuga einnig lög nr. 
54/1990 um innflutning dýra). 
 

LSH Leyfi vegna innflutnings á skrautfiskum. 
Landbúnaðarráðuneytið, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík. 
Leyfi þarf fyrir innflutningi á skrautfiskum og hrognum þeirra. 
Landbúnaðarráðherra veitir leyfi til innflutnings með samþykki 
fisksjúkdómanefndar. 
Lög nr. 76/1970  um lax- og silungsveiði, sbr. og lög nr. 38/1992 og 
63/1994. 
 

LTR Leyfi vegna innflutnings á trjám, runnum og trjáfræi. 
Rannsóknastofnun landbúnaðarins, Keldnaholti, 112 Reykjavík, og  
Skórækt ríkisins. 
Innflutningur er óheimill án þess að fyrir liggi umsögn og staðfesting 
Rannsóknastofnunar landbúnaðarins, einnig þarf heilbrigiðisvottorð að 
fylgja sendingunni. 
Reglugerð nr. 189/1990 um innflutning og útflutning á plöntum og 
plöntuafurðum.  Einnig þarf Skógrækt ríkisins að veita heimild til 
innflutningsins. 
Lög nr. 78/1935 um einkarétt ríkisstjórnarinnar til þess að flytja trjáplöntur 
til landsins og um eftirlit með innflutningi trjáfræs, sbr. augl. nr.35/1935 
um þau efni. 
 

LVS Leyfi v/innfl. á vopnum, skotfærum, skoteldum, sprengiefnum 
Ríkislögreglustjóri eða e.a. lögreglustjóri.  Sjá nánar vopnalög nr. 16/1998 
og neðangreindar reglugerðir. 
Óheimilt er að flytja inn til landsins vopn, skotfæri, skotelda og sprengiefni 
nema með leyfi.  Lögreglustjórinn í Reykjavík veitir leyfi til innflutnings á 
skoteldum. 
Lög nr. 16/1998, vopnalög. 
Reglugerð nr. 16/1978 um skotvopn og skotfæri og reglugerðir nr. 
174/1979 og 474/1988 um breyting á henni og reglugerð nr. 536/1988 um 
sölu og meðferð skotelda. Einnig reglugerð nr. 684/1999 um sprengiefni.  
Ríkislögreglustjóri veitir leyfi til innflutnings sprengiefna. 
 

LXR Leyfi vegna innflutnings á geislavirkum efnum og tækjum. 
Geislavarnir ríkisins, Rauðarárstíg 10, 105 Reykjavík, veita leyfi vegna 
innflutnings á geislavirkum efnum og tækjum sem innihalda geislavirk 
efni.  Lög nr. 44/2002 um geislavarnir.  Einnig reglugerðir nr. 809/2003 og 
811/2003.  Einnig skal tilkynna Geislavörnum ríkisins um innflutning á        
röntgentækjum sem flokkast í vörulið 9022.  Reglugerðir nr. 626/2003 og 
640/2003.                                        
 

SHV Sótthreinsunarvottorð vegna dýra- og jurtasjúkdóma 
Yfirdýralæknir veitir umsögn. 
Yfirdýralæknisembættið, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík.  
Nota skal kódan í þeim tilvikum þegar krafist er sótthreinsunarvottorðs, 
erlends eða innlends, vegna dýra- og jurtasjúkdóma og innflutningur er 
heimill eða hefur verið heimilaður af viðkomandi yfirvöldum. 
 

TKV 
 
 
 
 
 
 

Lækkun tolla skv. úthlutuðum tollkvóta til innflytjanda 
Tollkvótar, sem úthlutað hefur verið af landbúnaðaráðuneyti. Reglug. 
367/1995 um úthlutun tollkvóta og síðari reglugerðir. 
Skrifleg heimild landbúnaðarráðuneytis vegna tollkvóta skal fylgja skýrslu 
hverju sinni.  Í reit 14 skal einkvæmt tilvísunarnúmer tollkvóta ritað á eftir 
kódanum TKV eða dags leyfis.  Dæmi: TKV D250496 (250496 er 
dagsetning bréfs landbúnaðarráðuneytis um úthlutun tollkvóta).  Einnig 
skal rita í reit 14 undanþágutilvísunina UND TKV01 
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TTV 

skal rita í reit 14 undanþágutilvísunina UND TKV01 
 
Tilvísun í heimildarnúmer vegna innflutnings tóbaks 
Tollstjóri úthlutar innflytjanda tilvísunarnúmeri, sem innflytjanda ber að 
skrá í aðflutningsskýrslu við innflutnings tóbaks í atvinnuskyni.  Með 
skráningu tilvísunarnúmersins lýsir innflytjandi því yfir að innflutningur 
viðkomandi vörusendingar og ráðstöfun hennar eftir tollafgreiðslu sé og 
verði samkvæmt ákvæðum og skilyrðum reglugerðar nr. 1082/2004.     
 

UND Undanþágutilvísun í heimild til undanþágu gjalda. 
Undanþágutilvísun vegna beiðni innflytjanda um undanþágu gjalda, sbr. 
undanþágulykla í reit 8 og 11 á ebl. E27 
Þegar innflytjandi óskar eftir undanþágu gjalda af vöru í 
aðflutningsskýrslu skal hann skrá undanþágutilvísun í reit 14 í skýrslunni; 
dæmi UND T0026.  Að auki skal innflytjandi, ef við á, vísa í 
heimildarnúmer sitt, sbr. ebl. E27, reit 11, þannig; dæmi HNR REY001.  
Einnig skal auðkenna þær línur í skýrslu þar sem óskað er eftir 
undanþágu gjalda skv. tilvísuninni með því að skrá * og eitt stafabil fremst 
í svæði vörulýsingar og síðan kemur vörulýsing; dæmi: * plasttappar 
 

VGS Vörugjaldsskírteini útgefið af skattstjóra 
Reglugerð nr. 356/1996 um vörugjald, sbr. 21. gr. Reglur nr. 358/1996 um 
birgðabókhald o.fl., sbr. 5. gr. 
Gildir fyrir nefnd vörugjaldsskírteini, sem útgefin eru af skattstjóra skv. 
ofangreindum heimildum, þegar vísa skal til skírteinis í reit 14 í 
aðflutningsskýrslu.  Vörugjaldsskírteini veitir innflytjanda heimild til að 
flytja inn tiltekna vöru, sem nefnd er í skírteininu, án vörugjalds. 
Vörugjaldsskírteini ber einkvæmt númer, sem rita skal í tilvísunarsvæði á 
eftir leyfiskódanum VGS.  Dæmi: VGS 961001 
 

VMB Vottorð - tiltekin matvæli frá Belgíu vegna díoxínmengunar 
Vottorð skv. augl. nr.396/1999 um takmörkun á innflutningi tiltekinna 
matvæla frá Belgíu (BE), sbr. 3. gr. auglýsingar. 
Framvísa ber vottorði eða annarri staðfestingu belgískra yfirvalda um að 
þau matvæli, sem getið er um í auglýsingu nr.396/1999, séu ekki menguð 
díoxíni.  Sjá nánar um skilyrði og vörusvið o.fl. í nefndri auglýsingu.  
Hollustuvernd sker úr um ágreining um vottorðaskyldu og getur veitt 
undanþágu. Nota ber leyfiskóda LMB til að vísa í leyfi Hollustuverndar 
ríkisins, Ármúla 1a, 108 Reykjavík, sími: 585 1000, sbr. reit 14 í 
aðflutningsskýrslu. 
 

VOT Vottorð erlendis frá - ónefnt annars staðar 
Vottorð þarf í sumum tilfellum að vera samþykkt af innlendum   
yfirvöldum. 
Tilvísun í erlent vottorð, ónefnt annars staðar, í þeim tilvikum þegar krafist 
er vottorðs með vörusendingu og innflutningur hefur verið heimilaður af 
viðkomandi yfirvöldum ef slíkt er skylt. Þennan kóda skal aðeins nota ef 
ekki er til sérstakur kódi fyrir tiltekið vottorð. 
 

 
-  Bönn 
BAF Bann við innflutningi á ávana- og fíkniefnum. 

Heilbrigðis- og tryggingaráðuneytið, Laugavegi 116, 150 Reykjavík. 
Tekur m.a. til eftirtaldra efna: Asetorfín, Desómorfín, DET, DMHP, DMT, 
Etorfín, Heróín, Kannabis (Marihuana) og Kannabis harpeis, 
Ketóbemídón, Lýsergíð (LSD, LSD-25), Meskalín (peyote), Parahexýl, 
Psílosíne, Psílotsín, Psílocybín, STP, DOM, Tetrahýdrócannabínólar, allir 
ísómerar, Kókaín o.fl.  Sjá nánar í reglugerð með áorðnum breytingum. 
Lög nr. 65/1974 um ávana- og fíkniefni með síðari breytingum og 
reglugerð nr. 16/1986 um sölu og meðferð ávana- og fíkniefna með síðari 
breytingum. 
 

BAS Bann við innflutningi á asbesti og vörum er innihalda asbest 
Vinnueftirlit ríkisins, Bíldshöfða 16, 112 Reykjavík. 
Innflutningur á asbesti er bannaður.  Þrátt fyrir almennt innflutningsbann 
getur Vinnueftirlit ríkisins að fenginni umsögn Hollustuverndar ríkisins 
veitt undanþágu til innfl. Lög nr. 52/1988 um eiturefni og hættuleg efni, 
sbr. lög nr. 103/1988 og lög nr. 1/1992 um breyting á þeim. Reglugerð nr. 
870/2000 um takmarkanir á innflutningi, notkun og meðhöndlun asbests. 
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870/2000 um takmarkanir á innflutningi, notkun og meðhöndlun asbests. 
 

BBT Bann við innflutningi á barrtrjám. 
Landbúnaðarráðuneytið, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík. 
Innflutningur á barrtrjám og barrtrjáatimbri með berki er bannaður frá öllu 
löndum utan Evrópu, nema fyrir liggi heilbrigðisvottorð.  Sama gildir um 
innflutning á lifandi barrtrjám með rót, jólatrjám, skrautgreinum og 
könglum. 
Lög nr. 51/1981 um varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum, 
sbr. lög nr. 59/1990 um breyting á þeim, og auglýsing 
landbúnaðarráðuneytis í Lögbirtingi þann 7. sept. 1982. 
 

BDE Bann við innflutningi á lifandi dýrum og erfðaefnum. 
Landbúnaðarráðuneytið og Yfirdýralæknisembættið, Sölvhólsgötu 7, 150 
Reykjavík. 
Innflutningur á dýrum er almennt bannaður.  Þó getur  
landbúnaðarráðherra að fengnum tillögum yfirdýralæknis veitt undanþágu 
til innflutnings. 
Lög nr. 54/1990 um innflutning dýra, lög nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og 
varnir gegn þeim og reglugerð nr. 24/1994 um varnir gegn því að 
dýrasjúkdómar berist til landsins. 
 

BDF Bann við innflutningi á dauðum vatnafiski 
Landbúnaðarráðuneytið, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík. 
Innflutningur á dauðum vatnafiski er almennt bannaður.  Þó getur 
landbúnaðarráðherra veitt undanþágu frá þessu banni að fengnu áliti 
fisksjúkdómanefndar. 
Lög nr. 76/1970 um lax- og silungsveiði, sbr. lög nr.38/1992 og lög nr. 
63/1994 um breyting á þeim, og auglýsingar í Lögbirtingablaði frá 3. 
nóvember 1977 og 28. október 1986 um bann við innflutningi á dauðum 
vatnafiski. 
 

BFV Bann við innflutningi á lifandi vatnafiski/laxfiski 
Landbúnaðarráðuneytið, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík. 
Innflutningur á lifandi laxfiski eða öðrum fiski sem lifir í ósöltu vatni er 
bannaður. Þó getur landbúnaðarráðherra veitt heimild til innflutnings á 
lifandi hrognum slíkra fiska, enda mæli fisksjúkdómanefnd með því og telji 
eigi hættu á að sjúkdómar flytjist til landsins með slíkum hrognum, og 
þeim fylgi heilbrigðisvottorð frá viðkomandi yfirvöldum. 
Lög nr. 76/1970 um lax- og silungsveiði, sbr. lög nr.38/1992 
og lög nr. 63/1994 um breyting á þeim. 
 

BKH Bann við innflutningi á ýmsum ósoneyðandi efnum 
Umhverfisráðuneytið, Vonarstræti 4, 101 Reykjavík. Hollustuverð ríkisins 
og Lyfjastofnun. 
Innflutningur á klórflúorkolefnum, halógenum o.fl. er bannaður.  
Umhverfisráðherra getur veitt tímabundna undanþágu að fenginni 
umsögn Hollustuverndar ríkisins, en Lyfjastofnunar ef um lyf er að ræða. 
Lög nr. 52/1988 um eiturefni og hættuleg efni, sbr. lög nr.51/1993 um 
breyt. á þeim, lög nr.81/1988 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirl. og 
reglug. nr.656/1997 um varnir gegn mengun af völdum ósoneyðandi efna. 
Tekur ti l efnanna og iðnaðarvara, sem innihalda þessi efni. 
 

BKX Bann við innflutningi á kjöti o.fl. vegna dýrasjúkdóma 
Aðeins heimilt í rannsóknarskyni.  Landbúnaðarráðuneytið, Sölvhólsgötu 
7, 150 Reykjavík. 
Til þess að koma í veg fyrir að dýrasjúkdómar berist til landsins er 
innflutningur bannaður á heyi, hálmi, alidýraáburði, gróðurmold, rotmassa 
með alidýraáburði, hráum sláturafurðum, ósútuðum skinnum og húðum, 
kjöt- og beinamjöli, fóðurvörum úr úrgangi dýra, blóði og blóðvatni, 
ósoðinni mjólk og eggjum. 
Lög nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim.  Reglug. nr. 
416/2002 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til 
landsins.   
 

BMO Bann við innflutningi á jarðvegi, safnhaugamold, óunnum eða 
kurluðum trjáberki og húsdýraáburði 
RALA, Rannsóknastofnun landbúnaðarins, Keldnaholti, 112 Reykjavík. 
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Undanskilin er þó mold sem að meginhluta samanstendur af mosa 
(Sphagnum) skv nánari skilyrðum.  Þá er undanskilin mold, sem fylgir 
rótum plantna eða rótarávöxtum, enda sé hún í óverulegum mæli.  
Sérstök ákvæði eru um nýsjálenska flatorminn (Artioposthia triangulata). 
Heilbr.vottorð vegna jurtasjúkd. áritað af RALA þarf að fylgja vegna 
moldar frá Evrópu.- Lög nr.51/1981 um varnir gegn sjúkdóm. og meindýr. 
í plöntum, sbr. lög nr.59/1990 um br. á þeim, og rgl. nr.189/1990 og br. á 
henni nr.123/1995. 
 

BOS Bann við innflutningi á ýmsum ósótthreinsuðum vörum 
Landbúnaðarráðuneytið eða yfirdýralæknir, Sölvhólsgötu 7, 150 
Reykjavík. 
Vörusvið: Óþvegin ull, notaðir pokar eða aðrar umbúðir, óhreinsaður 
fatnaður og tuskur, fiður, fjaðrir, dúnn, stráteppi, strákörfur og óunnið 
dýrahár, ennfremur notuð reiðtygi og reiðfatnaður og aðrar notaðar 
landbúnaðarvélar og -vagnar sem notað hefur verið við geymslu eða 
flutninga á dýrum eða dýraafurðum. Sama gildir um veiðibúnað til 
stangaveiði og ferskan og frosinn fisk. 
Lög nr.25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim og reglugerð nr. 
479/1994 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar berist til landsins. 
 

BPC Bann við innflutningi á PCB-efnum 
Vinnueftirlit ríkisins, Bíldshöfða 16, 112 Reykjavík. 
Innflutningur á PCB efnum er bannaður.  Þó getur Vinnueftirlit ríkisins að 
höfðu samráði við Eiturefnanefnd veitt undanþágu frá innflutningsbanni. 
Lög nr.52/1988 um eiturefni og hættuleg efni, sbr. reglugerð nr.489/1988 
um innflutning, notkun og förgun PCB efna. 
 

BVO Bann við innfl. á ýmsum vopnum, hervopnum og eftirlíkingum 
Ríkislögreglustjóri eða e.a. lögreglustjóri.  Sjá nánar lög nr. 16/1998, 
vopnalög 
Bannað er að flytja til landsins, framleiða eða eiga m.a. eftirtalin vopn:  
Bitvopn skv. nánari lýsingu, fjaðrahnífa, högg- og kastvopn ýmiskonar, 
lásboga, kylfur, hnúajárn o.fl. Einnig eftirlíkingar skotvopna. Sjá nánar 
lista í reglugerð . Lögregluyfirvöld mega þó flytja inn tiltekin vopn og 
áhöld. 
Lög nr.16/1998, vopnalög. Reglug. nr.16/1978 um skotvopn og skotfæri 
og reglugerðir nr.174/1979 og nr.474/1988 um breyting á henni og 
reglugerð nr.536/1988 um sölu og meðferð skotelda. 
 

 
 
Heiti mynta og lyklar þeirra 
Samanber reiti 17, 24, 25 og 26 í aðflutningsskýrslu 
 
AUD Ástralíudollar $ 
CAD Kanadadollar 
CHF Svissneskur franki   
DKK Dönsk króna 
EUR Evra (Euro) 
GBP Breskt sterlingspund 
HKD Hong Kong dollar $ 
INR Indversk Rúpía/Rupee 
ISK Íslenskar krónur 
JPY Japanskt yen 
NOK Norsk króna 
NZD Nýsjálenskur dollar$ 
SEK Sænsk króna 
SGD Singapore dollar $ 
THB Thailand baht 
TWD Taiwan dollar $ 
USD Bandaríkjadollar $ 
XDR SDR Sérst. Dráttarr. 
 
 
Lyklar afhendingarskilmála og gildisvið þeirra. 
Samanber reit 19 í aðflutningsskýrslu 
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CFR Cost & Freight (FRANCO) - Kostnaður og flutningsgjald. 
CIF Cost, Insurance, Freight - Kostnaður, vátrygging og flutningsgjald. 
CIN Cost & Insurance - Kostnaður og vátrygging. 
CIP Carriage, Insurance Paid To - Flutningsgjald og vátrygging. 
CPT Carriage Paid To - Flutningur greiddur til (staður) 
DAF Delivered At Frontier - Afhent við landamæri 
DCP Delivered Carriage Paid To - Flutningsgjald greitt til 
DDP Delivered Duty Paid - Afhent og tollur greiddur 
DDU Delivered Duty Unpaid - Afhent/Aðflutningsgjöld ógreidd. 
DEQ Delivered At Quay - Afhent á hafnarbakka 
DES Delivered At Ship - Afhent úr skipi 
DIP Tollfrjáls innflutningur sendiráðs 
END Endurinnfluttar vörur 
EVA Eigin vara innflytjanda, sem er án greiðslu. 
EXQ Ex Quay - Afnent við bryggju 
EXS Ex Ship - Afnent við skip 
EXW Ex Works - Afhent við verksmiðjudyr 
FAS Free Along Shipside - Afhent frítt að skipshlið 
FCA Free Carrier - Frítt til farmflytjanda 
FOA Free On Airplain - Frítt um borð í flugvél 
FOB Free on board - Frítt um borð í flutningsfar 
FOC Free Of Charge - Sent án kröfu um greiðslu 
FOR Free On Rail - Frítt um borð í járnbrautarlest 
FRC Free Carrier - Frítt um borð í flutningsfar 
 
 
Lyklar tegunda tolla og til hvaða lands eða landa tegund tolls tilheyrir 
Samanber reit 33 í aðflutningsskýrslu 
 
A Almennur tollur skv. tollskrá (A og A1) 

Lönd: Öll 
B Evrópusambands-tollur (ESB) skv. tvíhliða samningi Íslands við ESB. 

Lönd: Belgía (BE), Bretland (GB), Danmörk (DK), Frakkland (FR), 
Grikkland (GR), Holland (NL), Írland (IE), Ítalía (IT), Lúxemborg (LU), 
Þýskaland (DE), Portúgal (PT), Spánn (ES), Austurríki (AT), Svíþjóð (SE), 
Kýpur (CY), Tékkland (CZ), Eistland (EE), Ungverjaland (HU), Lettland 
(LV), Litháen (LT), Malta (MT), Pólland (PL), Slóvakía (SK), Slóvenía (SI) 
og Finnland (FI), einnig Álandseyjar (AX).  Norður-Írland ásamt 
Ermasundseyjum og eyjunni Mön fylgja Bretlandi. Spáni fylgja eyjarnar 
Ceuta, Kanaríeyjar og Melilla. Portúgal fylgja Azoreyjar og Madeira. 
Monaco (MC) fylgir Frakklandi. 

C Fríverslunarsamningur milli EFTA og Tyrklands (TR) og tvíhliða 
samningur Íslands við Tyrklands. 

E EES-tollur. Samningurinn um Evrópskt Efnahagssvæði 
Lönd: Belgía (BE), Bretland (GB), Danmörk (DK), Frakkland (FR), 
Grikkland (GR), Holland (NL), Írland (IE), Ítalía (IT), Lúxemborg (LU), 
Þýskaland (DE), Portúgal (PT), Spánn (ES), Austurríki (AT), Svíþjóð (SE), 
Kýpur (CY), Tékkland (CZ), Eistland (EE), Ungverjaland (HU), Lettland 
(LV), Litháen (LT), Malta (MT), Pólland (PL), Slóvakía (SK), Slóvenía (SI)  
og Finnland (FI), einnig Álandseyjar (AX).  Ísland (IS), Noregur (NO), 
Liechtenstein (LI), Sviss (CH). Einnig Færeyjar (FO) og Grænland (GL) 
skv. sérstökum samningi. Norður-Írland ásamt Ermasundseyjum og 
eyjunni Mön fylgja Bretlandi. Spáni fylgja eyjarnar Ceuta, Kanaríeyjar og 
Melilla. Portúgal fylgja Azoreyjar og Madeira. 

F Fríverslunarsamningur milli EFTA og Ísrael (IL) og tvíhliða samningur 
Íslands við Ísrael. 

I Fríverslunarsamningur milli EFTA og Rúmeníu (RO) og tvíhliða 
samningur Íslands við Rúmeníu. 

J Fríverslunarsamningur milli EFTA og Búlgaríu (BG) og tvíhliða 
samningur Íslands við Búlgaríu. 

O Fríverslunarsamningur milli EFTA og Marokkó (MA) og tvíhliða 
samningur Íslands við Marokkó. 

P Fríverslunarsamningur milli EFTA og Mexíkó (MX) og tvíhliða samningur 
Íslands við Mexíkó. 

Q Fríverslunarsamningur milli EFTA og Makedóníu (MK) og tvíhliða 
samningur Íslands við Makedóníu. 

R Fríverslunarsamningur milli EFTA og Króatíu (HR) og tvíhliða samningur 
Íslands við Króatíu. 
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S Fríverslunarsamningur milli EFTA og Jórdaníu (JO) og tvíhliða 
samningur Íslands við Jórdaníu. 

T Fríverslunarsamningur milli EFTA og Singapúr (SG) og tvíhliða 
samningur Íslands við Singapúr. 

U Fríverslunarsamningur milli EFTA og Chile (CL) og tvíhliða samningur 
Íslands við Chile. 

Z Tollfríðindi fyrir GSP-ríkin skv. skilgreiningu SÞ. 
Framvísa þarf sérstakri upprunasönnun (EUR upprunasönnun gildir ekki). 
Lönd:  Afganistan (AF), Angóla (AO), Bangladess (BD), Benín (BJ), 
Burma (MM), Búrkína Fasó (BF),  Búrúndí (BI), Bútan (BT), Djíbútí (DJ), 
Erítrea (ER), Eþíópía (ET), Gambía (GM), Gínea (GN), Gínea-Bissá 
(GW), Grænhöfðaeyjar (CV), Haiti (HT), Jemen (YE), Kambódía (KH), 
Kíribatí (KI), Kongó (CG), Kómoreyjar (KM), Laos (LA), Lesótó (LS), 
Líbería (LR), Madagaskar (MG), Malaví (MW), Maldíveyjar (MV), Malí 
(ML), Máritanía (MR), Mið-Afríkulýðveldið (CF), Miðbaugs-Gínea (GQ), 
Mósambík (MZ), Nepal (NP), Níger (NE), Rúanda (RW), Salamónseyjar 
(SB), Sambía (ZM), Samóa (WS), Saó Tóme og Prinsípe (ST), Síerra 
Leóne (SL), Sómalía (SO), Súdan (SD), Tansanía (TZ), Tógó (TG), Tsjad 
(TD), Túvalú (TV), Úganda (UG), Vanúatú (VU). 

 


