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Aðalsíða 
 
Um aðalsíðu 
Á aðalsíðu er mögulegt að kalla fram skýrsluform og hefja vinnu við útfyllingu nýrrar VEF-
útflutningsskýrslu, vinna við skýrslur sem eru í vinnslu á vef og skoða skýrslur, bæði þær sem hafa 
ekki verið sendar til tollstjóra og skýrslur sem eru til tollmeðferðar eða eru tollafgreiddar. Einnig er 
unnt að skoða svör frá tollstjóra við hverri skýrslu, sem send hefur verið til tollmeðferðar. 
 
Skrá nýja skýrslu 
Til að fylla út nýja skýrslu er smellt á Skrá nýja skýrslu. Athugið að vefsíðan með útfyllingarformi 
VEF-útflutningsskýrslu er sú vefsíða, sem lengstan tíma tekur að opna á vefnum.  Bíðið þar til öll 
vefsíðan hefur birst í vafra. Vefsíðan er ca. 600 kb. 
 
Velja 
Til að vinna við skýrslu, skoða svör frá tollstjóra og fleira er smellt á Velja fyrir framan 
sendingarnúmer. Þá birtist gluggi með leyfilegum aðgerðum fyrir þá skýrslu, sem ráðast af því í 
hvaða stöðu skýrslan er. 
 
Stöður 
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 tilheyra 
útflutningsskýrslu send til sín. Þessa beiðni má kalla fram 
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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 útflutningsskýrsluna. 
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  
Útflutningsskýrslan er samþykkt, tollafgreiðsla hefur farið 
fram og farmflytjanda eða flutningsmiðlara hefur verið send 
útflutningsheimild. Vefsíðu útflutningskvittunar vegna 
tollafgreiðslu vörusendingar 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  
Tollafgreiðsla hefur verið afturkölluð, skýrslan hefur verið 
bakfærð og farmflytjanda eða flutningsmiðlara hefur verið 
send afturköllun á áður veittri útflutningsheimild. 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, 
er ógild af því ný útgáfa var gerð af skýrslunni og hún send til 
tollmeðferðar og tollafgreiðslu. 

 
Fá lista 
Til að fá lista yfir skýrslur í ákveðinni stöðu er viðkomandi staða valin, sjá stöður í bláum borða til 
vinstri á aðalsíðu, og smellt á Fá lista. Ef velja á lista yfir allar skýrslur frá og með ákveðnum degi 
og til dagsins í dag er slegin inn dagsetning í Tímabil. 
 
Sendingarnúmer 
Sendingarnúmer í reit 21 í útflutningsskýrslu. 
 
Dagsetning 
Hér birtist dagsetning þess dags þegar skýrsla var síðast vistuð á vefnum. 
 
Útskráning 
Þegar vinnu á vef VEF-tollafgreiðslu er hætt er mælt  með því að smellt sé á útskráningu, sem 
aftengir VEF-notanda við vef VEF-tollafgreiðslu. 
 
 
Almennt um VEF-tollafgreiðslu 
 
Inngangur 
Um VEF-tollafgreiðslu gildir reglugerð nr. 858/2000 um SMT-tollafgreiðslu. Útflytjendur sem fengið 
hafa leyfi til VEF-tollafgreiðslu eru hér nefndir VEF-leyfishafar. Leiðbeiningarnar lýsa 
verklagsreglum við VEF-tollafgreiðslu, en að öðru leyti vísast til reglugerðarinnar svo og annarra 
fyrirmæla í lögum og reglugerðum um tollafgreiðslu. 
 
• Útflytjandi, sem hefur leyfi til VEF-tollafgreiðslu, má og getur aðeins tollafgreitt eigin vöru- og 

póstsendingar. Af því leiðir að skilyrt er við VEF-tollafgreiðslu að vörusendingar séu skráðar á 
nafn og kennitölu VEF-leyfishafa í farmskrá hjá tollstjóra. Útflytjandi kemur fram fyrir eigin hönd 
við tollmeðferð og tollafgreiðslu vöru- og póstsendingar, sem m.a. felur í sér sendingu VEF-
útflutningsskýrslu til tollmeðferðar hjá tollstjóra og upplýsingagjöf vegna tollmeðferðar vörunnar. 

• Með orðinu póstsending í leiðbeiningum þessum er átt við bögglasendingar, smápakka og bréf 
sem tollafgreiða má á útflutningsskýrslu, ebl. E-2.1. 

• Með orðinu vörusending í leiðbeiningum þessum er átt við vörur, sem tollafgreiddar eru hjá  
tollstjóranum í Reykjavík eða hjá sýslumönnum utan Reykjavíkur. 
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• Tollafgreiðslustaðir eru tollstjórinn í Reykjavík og sýslumannsembætti utan Reykjavíkur. 
 
Afgreiðsluferill VEF-tollafgreiðslu 
Þegar VEF-útflutningsskýrsla hefur verið fyllt út skal hún vistuð og síðan villuprófuð, sbr. hnappa 
neðst á vefsíðu VEF-útflutningsskýrslu. Ef villur koma fram við villuprófun þarf að leiðrétta þær og 
villuprófa að nýju. Villupróf er tvenns konar. Í fyrsta lagi á vefsíðunni sjálfri þar sem skýrsla er fyllt 
út, skráð eða henni breytt. Í öðru lagi er skýrsla send í villupróf í tölvukerfi tollsins, Tollakerfið. 
Villupróf geta kallað fram ýmsar villur í skýrslu. Þó skýrsla standist tölvutækt villupróf er sá fyrirvari 
á villuprófun að skýrsla getur verið röng í ýmsum atriðum, t.d. er ekki mögulegt að staðreyna hvort 
tollskrárnúmer vöru sé rétt. 
 
Ef skýrsla stenst villupróf þá birtist vefsíða þar sem útflytjandi getur 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 beiðni útflytjanda þar um, 
nema tollstjóri geri athugasemdir við skýrsluna við tollmeðferðina eða kalli eftir tollskjölum. 
 
VEF-útflutningsskýrsla fer sjálfvirkt til tollmeðferðar hjá þeim tollstjóra þar sem vörusendingin er 
skráð í farmskrá. Sama gildir um póstsendingar, skv. viðtökunúmeraskrá. 
 
Við tollmeðferð VEF-útflutningsskýrslu getur tollstjóri sent eftirfarandi svör í gegnum vefinn til VEF-
leyfishafa: 
• Beiðni um að tollskjöl, fylgiskjöl útflutningsskýrslu, verði send til tollstjóra (CUSDOR) 
• Athugasemdir við útflutningsskýrslu (CUSERR). 
• Sé skýrsla samþykkt er send kvittun  til útflytjanda, sem jafnframt er staðfesting á því að VEF-

tollafgreiðsla hafi farið fram og farmflytjanda eða e.a. flutningsmiðlara hafi verið send tilkynning 
um að viðkomandi vörusending sé tollafgreidd (CUSTAR) 

• Ef ekki er unnt að ljúka VEF-tollafgreiðslu að fullu hjá tollstjóra eftir að skýrsla hefur verið 
samþykkt er sent svar þar um (CUSGER). Þetta á  til dæmis við ef tollafgreiðsluheimild VEF-
leyfishafa er ekki í gildi hjá tollstjóra. 

 
Undirskrift VEF-útflutningsskýrslu (ábyrgðaryfirlýsing) 
Með því að nota rafrænt skírteini sitt er VEF-notandi, útflytjandi eða starfsmaður hans, að undirrita 
VEF-útflutningsskýrslu. Leyndarkóðun gagna við VEF-tollafgreiðslu kemur í veg fyrir að annar en 
viðtakandi geti lesið innihald gagnanna. Með stafrænni undirskrift er tryggt að gögn hafi borist frá 
tilgreindum sendanda, VEF-leyfishafa, og innihaldi þeirra hafi ekki verið breytt. 
 
Bakfærsla áður tollafgreiddrar vörusendingar  
Ef VEF-tollafgreidd sending er bakfærð hjá gjaldkera tollafgreiðslustaðar er birt kvittun (CUSTAR) 
fyrir því á vefnum. Þegar bakfærsla er framkvæmd hefur það í för með sér að VEF-tollafgreiðsla 
vörusendingar er afturkölluð, og einnig er farmflytjanda eða e.a. flutningsmiðlara send tilkynning um 
afturköllun útflutningsheimildar (send með SMT-skeyti). 
 
VEF-tollafgreiðsla póstsendinga 
Áður en útflytjandi hefur VEF-tollafgreiðslu póstsendinga þarf hann að hafa samband við 
Íslandspóst. Ástæða þessa er sú að VEF-leyfishafi þarf að semja við póstinn um það hvernig farið 
skuli með greiðslu póstkröfu vegna póstsendingar og greiðslu þjónustugjalda til pósthúss, þ.e. 
tollmeðferðargjalds (M-gjald) og geymslugjalds (L-gjald). 
 
Tollafgreiðsla með útflutningsskýrslu á pappír 
Tollstjóri getur krafið VEF-leyfishafa um að tollafgreiðsla tiltekinnar vörusendingar fari fram með 
útflutningsskýrslu á pappír. Bráðabirgðatollafgreiðsla fer fram með útflutningsskýrslu á pappír og 
einnig fullnaðartollafgreiðsla slíkrar vörusendingar.  Ennfremur þarf í ýmsum sértilvikum að 
tollafgreiða með pappírsskýrslu.  
 
VEF-útflutningsskýrsla leiðrétt eftir tollafgreiðslu 
Ef leiðrétta þarf VEF-útflutningsskýrslu eftir tollafgreiðslu skal það gert með því að leggja inn 
útflutningsskýrslu á pappír ásamt fylgiskjölum hjá viðkomandi tollafgreiðslustað.  
 
Varsla gagna 
 
Útskrift VEF-útflutningsskýrslu og VEF-kvittunar vegna tollafgreiðslu  
VEF-leyfishafa er skylt að prenta út af vefnum prentvænt form VEF-útflutningsskýrslu eins og hún 
var þegar hún var tollafgreidd og ennfremur er skylt að prenta út vefsíðu útflutningskvittunar vegna 
tollafgreiðslu. Hvoru tveggja skal varðveitt í bókhaldi VEF-leyfishafa á sama hátt og önnur 
bókhaldsgögn. 
 



Tollstjórinn í Reykjavík www.tollur.is VEF-tollafgreiðsla 

Útflutningur Síða 4 af 5 Útgáfa dags: 5.11.2003 

 

Önnur tollskjöl 
Leyfishafa VEF-tollafgreiðslu ber að varðveita þau tollskjöl, þ.m.t. leyfi, vottorð og áritanir, í bókhaldi 
sínu, sem hefði átt að leggja fram með útflutningsskýrslu ef hún hefði verið lögð inn hjá tollstjóra 
sem skrifleg skýrsla á ebl. E-2.1. Tollskjöl vörusendingar eða póstsendingar skulu vera til staðar hjá 
leyfishafa þegar VEF-útflutningsskýrsla er send til tollmeðferðar. 
 
Varðveita ber bókhaldsgögn í samræmi við lög nr. 145/1994, um bókhald, með áorðnum 
breytingum, og eftir því sem við á reglugerð nr. 598/1999, um rafrænt bókhald, geymslu rafrænna 
gagna og lágmarkskröfur til rafrænna bókhaldskerfa svo og öðrum fyrirmælum settum samkvæmt 
þeim. 
 
Sérstaða varðandi VEF-tollafgreiðslu 
•  Starfsmönnum tollstjóra er ekki heimilt að breyta upplýsingum í VEF-útflutningsskýrslum eða 

leiðrétta þær við tollmeðferð og er þeim því aldrei breytt eða leiðréttingar gerðar á þeim af 
starfsmönnum tollafgreiðslustaðar. Af því leiðir að sé VEF-skýrsla samþykkt af tollstjóra hefur 
VEF-leyfishafi vissu fyrir því að tollafgreiðslan er byggð á þeim upplýsingum óbreyttum, sem 
hann skráði í VEF-útflutningsskýrsluna og ber ábyrgð á að séu réttar. Séu athugasemdir gerðar 
við VEF-útflutningsskýrslu, sem er til afgreiðslu hjá tollstjóra, getur leyfishafi sent inn leiðrétta 
VEF-skýrslu eða í sérstökum tilvikum að kröfu tollstjóra lagt inn leiðrétta útflutningsskýrslu á 
pappír ásamt fylgiskjölum og telst þá vöru- eða póstsendingin vera komin í almenna 
tollafgreiðslu á tollafgreiðslustað og ekki lengur vera í afgreiðsluferli VEF-tollafgreiðslu. 

•  Þegar leyfishafi sendir VEF-útflutningsskýrslu til tollmeðferðar er hann að samþykkja að 
tollafgreiðslustaður tollafgreiði vöruna eins fljótt og verða má og án frekari beiðni hans þar um. 
Af þessu leiðir að leyfishafi skal aldrei senda VEF-útflutningsskýrslu til tollmeðferðar nema 
hann vilji fá vöruna tollafgreidda þegar í stað. 

•  Senda má VEF-útflutningsskýrslur til tollmeðferðar allan sólarhringinn en tollafgreiðsla hjá 
tollstjóra er þó m.a. háð því að öll tölvukerfi séu starfhæf, þ.m.t. tölvukerfi tollstjóra, Tollakerfið, 
og Tekjubókhaldskerfi innheimtumanna ríkissjóðs, TBR kerfið, sem er í umsjón Ríkisbókhalds.  
 

Vöruliðir. Vörulínur í VEF-útflutningsskýrslu. Línur tollskrárnúmera 
• Meginreglan er sú að draga skal saman vörur í vörureikningi eða vörureikningum, sem tilheyra 

einni útflutningsskýrslu og eru í sama tollskrárnúmeri, í einn vörulið í útflutningsskýrslu. Þetta er 
bundið þeim skilyrðum að upplýsingar, sem tengdar eru tollskrárnúmerinu séu samhljóða, þ.e. 
að  upprunaland sé það sama fyrir vörurnar, tollmeðferðin sé hin sama  og sams konar leyfi og 
vottorð og e.a. að aðrar upplýsingar, sem krafist er í útflutningsskýrslunni vegna vörunnar, leiði 
ekki af sér að sundurliða þurfi vörur í línum í skýrslu þó að þær falli undir sama tollskrárnúmer. 
Aldrei má sameina vörur í sama tollskrárnúmeri í eina línu í útflutningsskýrslu ef upprunaland, 
tollmeðferð, leyfi, vottorð o.fl. gögn eru ekki þau sömu fyrir vörurnar. 

 
Um upplýsingar í VEF-útflutningsskýrslu 
Leyfishafar skulu einungis ráðstafa þeim vörum eða sendingum til tollmeðferðar sem þeir hafa vissu 
fyrir að séu rétt tollflokkaðar samkvæmt tollskrá, sbr. viðauka I við tollalög, með áorðnum 
breytingum, og að aðrar tilskildar upplýsingar um þá vöru eða sendingu séu réttar, svo sem um 
verðmæti við ákvörðun tollverðs, sbr. 8.-10. gr. tollalaga nr. 55/1987 og reglugerð nr. 374/1995, um 
tollverð og tollverðsákvörðun. Enn fremur þurfa leyfishafar að hafa vissu fyrir því að öllum 
innflutnings- eða útflutningsskilyrðum sé fullnægt hverju sinni, t.d. að fyrir liggi tilskilin innflutnings 
eða útflutningsleyfi og að vottorð séu til staðar sé þeirra krafist við tollmeðferð viðkomandi vöru eða 
sendingar. 
 
Ef leyfishafar eru í vafa um að öllum skilyrðum sé fullnægt, skulu þeir hafa samráð við viðkomandi 
tollstjóra áður en vöru eða sendingu er ráðstafað til tollmeðferðar. 
 
 
Aðstoð og upplýsingar 
 
Aðstoð og upplýsingar varðandi aðgangsmál og tæknileg mál 
Aðstoð og upplýsingar varðandi aðgangsmál og tæknileg mál vefs fyrir VEF-tollafgreiðslu fást hjá: 
 
Tollstjórinn í Reykjavík 
Tölvukerfi tollafgreiðslu og upplýsingavinnsla 
Skúlagötu 17 
101 Reykjavík 
 
Sendið fyrirspurnir til veftollafgreidsla@tollur.is 
 
Sími: 560 0300 
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Fyrirspurnir um tollafgreiðslu og tollamál almennt 
Fyrirspurnum um tollafgreiðslu og tollamál almennt skal beina til tollstjóra í því tollumdæmi þar sem 
fyrirtæki á lögheimili eða þar sem vörusending verður eða er til tollmeðferðar, þ.e. til tollstjórans í 
Reykjavík eða viðkomandi sýslumannsembættis utan Reykjavíkur: 
 
Listi yfir aðsetur og símanúmer tollstjórans í Reykjavík og sýslumannsembætta utan Reykjavíkur 
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