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Aðflutningsgjöld
og lyklar þeirra í Tollakerfinu, tölvukerfi tollafgreiðslu,
í aðflutningsskýrslu og á greiðslukvittun frá tollstjóra eða sýslumanni
vegna tollafgreiðslu vöru- eða póstsendingar.
Útgáfa dags: 1. janúar 2007
AA

nr. 1

Almanakssjóðsgjald. Greiðist af stykkjafjölda almanaka, dagatala, dagbóka o.þ.h. Tilgreina
skal stykkjatölu í aðflutningsskýrslu. Gjaldið er lagt á öll dagatöl í tollskrárnúmerum 4820.1001
og 4910.0000.
Lög nr. 25/1921 um einkaleyfi handa Háskóla Íslands til útgáfu almanaks (Almanak
Háskólans), sbr. lög nr. 35/1958 og 10/1983 um breytingu á þeim.. Sbr. reglugerð nr.
16/1922 og auglýsingu nr. 575/1989. Gjaldið er:
AA = kr. 2,50 á hvert eintak.
Gjaldið er lagt á innflutning og útgáfu/framleiðslu dagatala og dagbóka innanlands.

nr. 19
BA, BB, BC, BD, BE, BF, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT,
BV og BX
Nýir gjaldalyklar frá 1. janúar 2006 eru BV og BX.
Lög nr. 162/2002 msbr. um úrvinnslugjald tóku gildi 1. janúar 2003. Frá og með sama
tíma féllu úr gildi lög nr. 56/1996, um spilliefnagjald, msbr.
Lög nr. 144/2003 um breytingu á lögum nr. 162/2002, um úrvinnslugjald tóku gildi 1. janúar
2004.
Lög nr. 128/2004 um breytingu á lögum nr. 162/2002, um úrvinnslugjald, með síðari
breytingum tóku gildi 1. janúar 2005.
Lög nr. 114/2005 um breytingu á lögum nr. 162/2002, um úrvinnslugjald, með síðari
breytingum tóku gildi 1. janúar 2006.
Reglugerð nr. 1124/2005 um úrvinnslugjald
Úrvinnslugjald tekur við af spilliefnagjaldi og er lagt á allar vörur sem spilliefnagjald var lagt á
áður auk viðbótarvöruflokka, eftir því sem nánar er kveðið á um í lögunum.
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Viðauki I: Heyrúlluplast
BP 25,00 Kr/Kg Gjaldið er tiltekin upphæð á hvert kg af vöru, sbr. viðauka I við lögin.
Taxti gjalds er 25,00 kr/kg. BP-gjald er aðeins á tollskrárnúmeri
3920.1003. Gjaldstofn er kg sem rita skal í svæði nettóvigtar í
aðflutningsskýrslu, ebl. E1.
Nýtt gjald, sem gildir frá 1. janúar 2004.
Ákvæði til bráðabirgða c. (III.) Samsettar pappaumbúðir fyrir drykkjarvörur.
BQ Kr/Kg
Gjaldið er tiltekin upphæð á hvert kg af vöru, sbr. ákvæði til bráðabirgða
c. (III.) við lögin. Taxti gjalds er mismunandi eftir tollskrárnúmerum.
Gjaldstofn er kg sem rita skal í svæði nettóvigtar í aðflutningsskýrslu, ebl.
E1.
Gjald fellur niður 1. janúar 2006
Viðauki III: Einnota drykkjarvöruumbúðir með skilagjaldi úr áli, stáli, gleri og
plastefnum.
Skilagjöld gilda áfram skv. töxtum þeirra; G* gjöld
Viðauki IV: Olíuvörur
BL 14,50 Kr/Kg Leggst á ýmsar olíuvörur, en þó ekki eldsneyti. Gjald er á hvert kílógramm
vöru, sbr. viðauka IV við lögin. Gjaldstofn er kg sem rita skal í svæði
nettóvigtar í aðflutningsskýrslu, ebl. E1.
Taxti gjalds hækkaði úr 11,50 kr/kg í 14,50 kr/kg 1. janúar 2004.
Viðauki V: Lífræn leysiefni
BF 3,00 Kr/Kg Lífræn leysiefni. Gjald á hvert kílógramm af vöru, sbr. viðauka V við lögin.
Gjaldstofn er kg sem rita skal í svæði nettóvigtar í aðflutningsskýrslu, ebl.
E1.
Við viðauka V bættust nokkur ný tollskrárnúmer 1. janúar 2004 sbr. lög
nr. 144/2003 en tollskrárnúmerin 2912.4100, 2912.4200 og 2912.4900
féllu brott.
Viðauki VI: Halógeneruð efnasambönd
BK 130,00 Kr/Kg Halógeneruð efnasambönd (ósoneyðandi efni) í vöruliðum 2903 og 3814 í
tollskrá, sbr. viðauka VI við lögin. Gjald á hvert kílógramm af innfluttri
vöru. Gjaldstofn er kg sem rita skal í svæði nettóvigtar í aðflutningsskýrslu,
ebl.E1. Taxti gjalds hækkaði úr 105,00 kr/kg í 130,00 kr/kg 1. janúar
2004.
Viðauki VII: Ísócýanöt og pólyúretön
BJ 1,50 Kr/Kg Vörur sbr. tollskrárnúmer í viðauka VII við lögin. Gjald á hvert kílógramm
af vöru. Gjaldstofn er kg sem rita skal í svæði nettóvigtar í
aðflutningsskýrslu, ebl. E1.
Taxti gjalds hækkaði úr 1,30 kr/kg í 1,50 kr/kg 1. janúar 2004.

Aðflutningsgjöld

Síða 2

Dags: 1. janúar 2007

Tollstjórinn í Reykjavík

www.tollur.is

Viðauki VIII: Málning
BE 20,00 Kr/Kg Gjald sem er tiltekin upphæð á hvert kílógramm af innfluttri vöru, sbr.
viðauka VIII við lögin. Gjaldstofn er kg af vörunni með smásöluumbúðum
meðtöldum sem rita skal í svæði nettóvigtar í aðflutningsskýrslu, ebl. E1.
Taxti gjalds hækkaði úr 17,00 kr/kg í 20,00 kr/kg 1. janúar 2004.
Viðauki IX: Prentlitir
BT 34,00 Kr/Kg Gjald sem er tiltekin upphæð á hvert kílógramm af innfluttri vöru, sbr.
viðauka IX við lögin. Gjaldstofn er kg sem rita skal í svæði nettóvigtar í
aðflutningsskýrslu, ebl. E1.
Taxti gjalds hækkaði úr 20,00 kr/kg í 34,00 kr/kg 1. janúar 2004.
Viðauki X: Rafhlöður og rafgeymar aðrir en blýsýrurafgeymar
BH
Kr/Kg
Rafhlöður/rafgeymar af ýmsu tagi. Gjald á hvert kílógramm af innfluttri
vöru, sbr. viðauka X við lögin. Taxti gjalds er mismunandi eftir
tollskrárnúmerum. Gjaldstofn er nettó kg með smásöluumbúðum sem rita
skal í svæði nettóvigtar í aðflutningsskýrslu, ebl. E1.
Taxti gjalds lækkaði um 50% 1. janúar 2005
BO 2,50 Kr/Stk

Alkalískar hnapparafhlöður. Gjald á hvert stykki af rafhlöðu, sbr.
viðauka X við lögin. BO gjald er aðeins á tollskrárnúmeri 8506.8001.
Gjaldstofn er stykkjatala sem rita skal í svæði einingartölu í
aðflutningsskýrslu, ebl. E1. Taxti gjalds lækkaði úr 5,00 kr/stk í 2,50
kr/stk 1. janúar 2005

Viðauki XI: Blýsýrurafgeymar
BA
Kr/Stk
Gjald sem er tiltekin upphæð á hverja einingu (stykkjatölu) vöru, sbr.
viðauka XI við lögin. Taxti gjalds er mismunandi eftir tollskrárnúmerum.
Gjaldstofn er stykkjatala vöru tollskrárnúmers, sem rita skal í svæði
einingartölu í aðflutningsskýrslu, ebl. E1.
BB 19,00 Kr/Kg Gjald sem leggst á þyngd rafgeyma, sem eru hluti af vöru í tollskrárnúmeri
sbr. viðauka XI við lögin. Gjaldið er 19,00 kr á hvert kg af rafgeymum.
Gjaldstofn er kg rafgeyma, sem rita skal í svæði lítratölu í
aðflutningsskýrslu, ebl. E1., með tveggja aukastafa nákvæmni.
BC

Kr/Kg

Aðflutningsgjöld

Gjald sem leggst á þyngd stakra blýsýrurafgeyma og hluta til þeirra, sbr.
viðauka XI, úr vörulið 8507 í tollskrá. Gjaldið er mismunandi eftir
tollskrárnúmerum á hvert kg af rafgeymum eða hlutum til þeirra. Gjaldstofn
er nettóvigt með smásöluumbúðum.
Gjaldstofn BC gjalds breyttist úr nettóvigt í lítrasvæði í aðflutningsskýrslu í
kg í nettóvigtarsvæði skýrslu frá og með 1. janúar 2003.
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BG 19,00 Kr/Kg Þau 3 tollskrárnúmer sem höfðu BG gjald áður taka nú BB gjald.
BG gjald féll niður frá og með 1. janúar 2003.
Viðauki XII: Vörur í ljósmyndaiðnaði
BD
Kr/Kg
Gjald sem er tiltekin upphæð á hvert kílógramm af vöru, sbr. viðauka XII
við lögin. Taxti gjalds er mismunandi eftir tollskrárnúmerum. Gjaldstofn er
kg sem rita skal í svæði nettóvigtar í aðflutningsskýrslu, ebl. E1.
Taxti gjalds hækkaði um 39% 1. janúar 2004.
Viðauki XIII: Kvikasilfursvörur
BN 900,00 Kr/Kg Gjald á hvert kílógram af innfluttri vöru, sbr. viðauka XIII við lögin.
Kvikasilfursvörur. Leggst á tollskrárnúmer 2805.4000 og 3006.4002.
Gjaldið er 900 kr. á hvert kg af vörunni. Gjaldstofn er nettóvigt vöru, sem
rita skal í svæði nettóvigtar í aðflutningsskýrslu, ebl. E1.
Gjaldstofn BN gjalds breyttist úr nettóvigt í lítrasvæði í aðflutningsskýrslu í
kg í nettóvigtarsvæði skýrslu frá og með 1. janúar 2003.
Viðauki XIV: Varnarefni
BI 3,00 Kr/Kg Gjald á hvert kg af innfluttri vöru, sbr. viðauka XIV við lögin. Varnarefni í
tollskrárnúmeri 2903.4990 og 3808.xxxx í tollskrá. Gjaldstofn er kg sem
rita skal í svæði nettóvigtar í aðflutningsskýrslu, ebl. E1.
Viðauki XV: Kælimiðlar
BM 2,50 Kr/Kg Gjald á hvert kílógramm af innfluttri vöru, sbr. viðauka XV við lögin.
Kælimiðlar. Leggst á nokkur tollskrárnúmeri í vörulið 2903.- og 3824.-.
Gjaldstofn er kg sem rita skal í svæði nettóvigtar í aðflutningsskýrslu, ebl.
E1.
Viðauki XVI: Hjólbarðar
BR 20,00 Kr/Kg Gjald á hvert kílógramm af innfluttum hjólbörðum í kafla 40 og í
tollskrárnúmeri 8708.7001 í tollskrá sbr. viðauka XVI við lögin.
Gjaldstofn er kg sem rita skal í svæði nettóvigtar í aðflutningsskýrslu, ebl.
E1.
Taxti gjalds lækkaði um 33% 1. janúar 2006
BS

Kr/Stk

Gjald á hjólbarða á/með ökutækjum. Gjaldið er ákveðin upphæð, sem
leggst á hverja einingu ökutækja úr vörulið 8429 og í 87. kafla tollskrár
sbr. viðauka XVI við lögin og er mismunandi eftir tollskrárnúmerum.
Gjaldstofn er stykkjatala ökutækja, sem rita skal í svæði einingartölu í
aðflutningsskýrslu, ebl. E1.
Taxti gjalds lækkaði um 33% 1. janúar 2006

Umbúðir sbr. 7. gr. a
Aðflutningsgjöld
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BV 10,00 Kr/Kg Gjald á pappa/pappírsumbúðir. Gjaldstofn er þyngd umbúða úr pappa og
pappír hvort sem umbúðir eru einar sér eða utan um vörur sem fluttar eru til
landsins. Gefa skal upp raunþyngd umbúða í nýtt svæði vörulínu
aðflutningsskýrslu með tveggja aukastafa nákvæmni á eftir
umbúðakódanum PP1 eða áætlaða þyngd á eftir kódanum PP2. Ef varan
er án pappa/pappírsumbúða skal nota kódann PPX.
Gjaldið er nýtt gjald frá 1. janúar 2006.
BX 10,00 Kr/Kg Gjald á plastumbúðir. Gjaldstofn er þyngd umbúða úr plasti hvort sem
umbúðir eru einar sér eða utan um vörur sem fluttar eru til landsins. Gefa
skal upp raunþyngd umbúða í nýtt svæði vörulínu aðflutningsskýrslu með
tveggja aukastafa nákvæmni á eftir umbúðakódanum PL1 eða áætlaða
þyngd á eftir kódanum PL2. Ef varan er án plastumbúða skal nota kódann
PLX.
Gjaldið er nýtt gjald frá 1. janúar 2006.

C1, C2, C3 og LA, gildir til 21. okt. 1999. LB gjald gildir frá 22. okt. 1999
C3 er nýtt gjald frá 1. júlí 2005

nr. 3

Vörugjöld af eldsneyti. Lög nr. 29/1993 um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. msbr., og
lög nr. 87/2004 um olíugjald og kílómetragjald o.fl. msbr. Reglugerð nr. 255/1993 um
vörugjald af eldsneyti, sem tók gildi 1. júlí 1993. Gjöldin leggjast á vörur í eftirtöldum
tollskrárnúmerum:
LA

C1
C2

90% af tollverði.
Þetta vörugjald leggst á eldsneyti í báðum neðangreindum tollskrárnúmerum
til viðbótar C1 og C2 gjöldum.
Kr. 22,40 á lítra. Tollskrárnúmer 2710.0012. Blýlaust bensín
Kr. 23,80 á lítra. Tollskrárnúmer 2710.0019. Annað en blýlaust bensín.

Reglugerð nr. 375/1993 um breyting á reglugerð nr. 255/1993, um vörugjöld af eldsneyti tók
gildi 10. september 1993. Þar kemur fram: Af LA vörugjaldi skulu 36% greidd við
tollafgreiðslu, 20% innan 60 daga og 44% innan 90 daga talið frá komudegi. C1, C2 og C3
gjöldin á eldsneyti er heimilt að gera upp miðað við sölu birgða og eru þá innheimt eftir á af
hverjum lítra af seldu magni skv. sérstöku birgðauppgjöri frá bensíninnflytjendum, þ.e.
olíufélögunum. Gjöldin taka venjulega breytingum á nokkurra mánaða fresti. Tilgreina skal lítra
í línu fyrir neðan nettóvigt eldsneytis í svæði nettóvigtar í þeirri línu, sbr. sérstakar reglur um
útfyllingu lítratölu í aðflutningsskýrslu.
Bréf fjármálaráðuneytis dags. 9. júlí 1993 um að greiða skuli 36% vörugjalds við tollafgreiðslu í
stað 65% og gildir það frá 1. júlí 1993. Bréf fjármálaráðuneytis dags. 12. nóvember 1992 til
ríkistollstjóra um tiltekinn greiðslufrest á VSK af bensíni og olíum í nánar greindum
tollskrárnúmerum. Bréf fjármálaráðuneytis dags. 23. júlí 1993 um að reglur um greiðslufrest á
VSK skv. bréfi dags. 12. nóvember 1992 gildi einnig um þotueldsneyti.
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Reglugerð nr. 511/1993 um breyting á reglugerð nr. 255/1993 um vörugjald af eldsneyti tekur
gildi 1. janúar 1994. Ennfremur tekur þá gildi ákvæði V. kafla laga nr. 122/1993 um breytingar
í skattamálum þar sem LA gjald hækkar úr 90% í 97%.
Eftirfarandi gildir því frá 1. janúar 1994:
LA 97% af tollverði.
Þetta vörugjald leggst á eldsneyti í báðum neðangreindum tollskrárnúmerum
til viðbótar C1 og C2 gjöldum:
C1 Kr. 23,52 á lítra. Tollskrárnúmer 2710.0012. Blýlaust bensín
C2 Kr. 24,99 á lítra. Tollskrárnúmer 2710.0019. Annað en blýlaust bensín.
Reglugerð nr. 616/1994 um breyting á reglugerð nr. 255/1993 um vörugjöld af eldsneyti, með
síðari breytingu, tekur gildi 2. desember 1994 og felur í sér hækkun C* gjalda.
Eftirfarandi gildir frá 2. desember 1994:
LA 97% af tollverði.
Þetta vörugjald leggst á eldsneyti í báðum neðangreindum tollskrárnúmerum
til viðbótar C1 og C2 gjöldum:
C1 Kr. 24,85 á lítra. Tollskrárnúmer 2710.0012. Blýlaust bensín
C2 Kr. 26,41 á lítra. Tollskrárnúmer 2710.0019. Annað en blýlaust bensín.
Reglugerð nr. 55/1996 um breyting á reglugerð nr. 255/1993 um vörugjöld af eldsneyti, með
áorðnum breytingum, tekur gildi 1. febrúar 1996 og felur í sér hækkun C* gjalda.
Eftirfarandi gildir frá 1. febrúar 1996:
LA 97% af tollverði.
Þetta vörugjald leggst á eldsneyti í báðum neðangreindum tollskrárnúmerum
til viðbótar C1 og C2 gjöldum:
C1 Kr. 25,51 á lítra. Tollskrárnúmer 2710.0012. Blýlaust bensín
C2 Kr. 27,11 á lítra. Tollskrárnúmer 2710.0019. Annað en blýlaust bensín.
Reglugerð nr. 257/1996 um breyting á reglugerð nr. 255/1993 um vörugjöld af eldsneyti, með
áorðnum breytingum, tekur gildi 10. maí 1996 og felur í sér lækkun C* gjalda.
Eftirfarandi gildir frá 10. maí 1996:
LA 97% af tollverði.
Þetta vörugjald leggst á eldsneyti í báðum neðangreindum tollskrárnúmerum
til viðbótar C1 og C2 gjöldum:
C1 Kr. 24,85 á lítra. Tollskrárnúmer 2710.0012. Blýlaust bensín
C2 Kr. 26,41 á lítra. Tollskrárnúmer 2710.0019. Annað en blýlaust bensín.
Reglugerð nr. 355/1996 um breyting á reglugerð nr. 255/1993 um vörugjöld af eldsneyti, með
áorðnum breytingum, tekur gildi 1. júlí 1996 og felur í sér hækkun C* gjalda.
Eftirfarandi gildir frá 1. júlí 1996:
LA 97% af tollverði.
Þetta vörugjald leggst á eldsneyti í báðum neðangreindum tollskrárnúmerum
til viðbótar C1 og C2 gjöldum:
C1 Kr. 25,51 á lítra. Tollskrárnúmer 2710.0012. Blýlaust bensín
C2 Kr. 27,11 á lítra. Tollskrárnúmer 2710.0019. Annað en blýlaust bensín.
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Reglugerð nr. 474/1997 um breyting á reglugerð nr. 255/1993 um vörugjöld af eldsneyti, með
áorðnum breytingum, tekur gildi 1. ágúst 1997 og felur í sér hækkun C* gjalda.
Eftirfarandi gildir frá 1. ágúst 1997:
LA 97% af tollverði.
Þetta vörugjald leggst á eldsneyti í báðum neðangreindum tollskrárnúmerum
til viðbótar C1 og C2 gjöldum:
C1 Kr. 26,60 á lítra. Tollskrárnúmer 2710.0012. Blýlaust bensín
C2 Kr. 28,30 á lítra. Tollskrárnúmer 2710.0019. Annað en blýlaust bensín.
Reglugerð nr. 339/1998 um breyting á reglugerð nr. 255/1993 um vörugjöld af eldsneyti, með
áorðnum breytingum, tekur gildi 19. júní 1998 og felur í sér hækkun C* gjalda um 3,5%.
Eftirfarandi gildir frá 19. júní 1998:
LA 97% af tollverði.
Þetta vörugjald leggst á eldsneyti í báðum neðangreindum tollskrárnúmerum
til viðbótar C1 og C2 gjöldum:
C1 Kr. 27,53 á lítra. Tollskrárnúmer 2710.0012. Blýlaust bensín
C2 Kr. 29,29 á lítra. Tollskrárnúmer 2710.0019. Annað en blýlaust bensín.

Reglugerð nr. 356/1999 um breyting á reglugerð nr. 255/1993 um vörugjald af eldsneyti, með
síðari breytingum, tekur gildi 1. júní 1999 og felur í sér hækkun C* gjalda.
Eftirfarandi gildir frá 1. júní 1999:
LA 97% af tollverði.
Þetta vörugjald leggst á eldsneyti í báðum neðangreindum tollskrárnúmerum
til viðbótar C1 og C2 gjöldum:
C1 Kr. 28,60 á lítra. Tollskrárnúmer 2710.0012. Blýlaust bensín
C2 Kr. 30,43 á lítra. Tollskrárnúmer 2710.0019. Annað en blýlaust bensín.
Gildir frá 22. október 1999:
Þá taka gildi lög nr. 86/1999 um breyting á lögum nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum,
eldsneyti o.fl., með síðari breytingum. LA gjald fellur niður og í þess stað kemur LB gjald,
10,50 kr/lítra, vörugjald af bensíni. C1 og C2 gjöld halda óbreyttum töxtum. Reglugerð nr.
356/1999 um breyting á reglugerð nr. 255/1993 um vörugjald af eldsneyti, með síðari
breytingum, sem tók gildi 1. júní 1999, gildir áfram.
Eftirfarandi gildir frá 24. október 1999: (Ath. Breytt tollskrárnúmer skv. auglýsingu
126/2001)
LB 10,50 kr/lítra. Vörugjald af bensíni.
8,95 kr/lítra gildir tímabundið frá 04.04.2002 til 30.06.2002 (Lög nr. 22/2002)
Þetta vörugjald leggst á eldsneyti í báðum neðangreindum tollskrárnúmerum
til viðbótar C1 og C2 gjöldum:
C1 Kr. 28,60 á lítra. Bensíngjald. Tollskrárnúmer 2710.1121. Blýlaust bensín
C2 Kr. 30,43 á lítra. Bensíngjald. Tollskrárnr. 2710.1129. Annað en blýlaust bensín.
Reglugerð nr. 682/2000 um breyting á reglugerð nr. 255/1993 um vörugjald af eldsneyti, með
síðari breytingum, sem tók gildi í byrjun október 2000. Með henni er 1. gr. reglugerðar nr.
255/1993 breytt til samræmis við lögin varðandi LB gjald.
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Gildir frá 28. nóvember 2003
Þá taka gildi lög nr. 119/2003 um breyting á lögum nr. 3/1987, um fjáröflun til vegagerðar, og
lögum nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., með síðari breytingum. LB, C1
og C2 gjöld hækka um 8%.
LB

C1
C2

11,34 kr/lítra. Vörugjald af bensíni.
Þetta vörugjald leggst á eldsneyti í báðum neðangreindum tollskrárnúmerum
til viðbótar C1 og C2 gjöldum:
30,89 kr/lítra. Bensíngjald. Tollskrárnúmer 2710.1121. Blýlaust bensín
32,86 kr/lítra. Bensíngjald. Tollskrárnr. 2710.1129. Annað en blýlaust bensín.

Gildir frá 1. júlí 2005
Þá taka gildi lög nr. 87/2004 um olíugjald og kílómetragjald o.fl. msbr.
LB gjald lækkar en C1 og C2 gjöld hækka. C3 er nýtt gjald frá 1. júlí 2005
LB

C1
C2
C3

9,28 kr/lítra. Vörugjald af bensíni.
Þetta vörugjald leggst á eldsneyti í báðum neðangreindum tollskrárnúmerum
til viðbótar C1 og C2 gjöldum:
32,95 kr/lítra. Bensíngjald. Tollskrárnúmer 2710.1121. Blýlaust bensín
34,92 kr/lítra. Bensíngjald. Tollskrárnr. 2710.1129. Annað en blýlaust bensín.
41,00 kr/lítra. Olíugjald. Tollskrárnr. 2710.1930

EA og EB
Fóðureftirlitsgjald. Sett skv. lögum nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru.
Reglugerð nr. 650/1994 um eftirlit með fóðri, m.s.br., sem gildir til 30. júní 2001 hvað varðar
fóðueftirlitsgjald. Skv. reglugerð nr. 340/2001 um eftirlit með fóðri, sem tekur gildi 7. maí 2001
hækkar gjaldið úr 0,5% í 0,9% frá og með 1. júlí 2001:
EA
EA

Gjaldið er 0,5% af tollverði til 30. júní 2001
Gjaldið er 0,9% af tollverði frá og með 1. júlí 2001

Með reglugerð nr. 302/2004 um (13.) breytingu á reglugerð nr. 340/2001 um eftirlit með fóðri,
verður gjaldið áfram 0.9% af tollverði fóðurvöru að undanskildu fiskimjöli og lýsi en þar skal
gjaldið vera 0,17% af tollverði sem verður þá nýtt gjald frá 15. apríl 2004, EB-gjald.
Frá 15. apríl 2004
EA 0,9% af tollverði fóðurvöru að undanskildu fiskimjöli og lýsi.
EB 0,17% af tollverði fiskimjöls og lýsis.
Frá 01. júní 2005
EA 0,9% af tollverði fóðurvöru að undanskildu fiskimjöli og lýsi.
EB 0,10% af tollverði fiskimjöls og lýsis.
Landbúnaðarráðuneytið sker úr um gjaldskyldu í vafatilfellum. Korn og hveiti til manneldis er
undanþegið EA-gjaldi ef varan er í smásöluumbúðum. Samþykki landbúnaðarráðuneytis þarf
að vera fyrir hendi ef varan er ekki í smásöluumbúðum. Gjaldið er innheimt til að standa straum
Aðflutningsgjöld

Síða 8

Dags: 1. janúar 2007

Tollstjórinn í Reykjavík

www.tollur.is

af kostnaði við rekstur Aðfangaeftirlitsins. Gjaldið kemur á innflutning og innlenda framleiðslu.
3. ágúst 1995 var EA-gjald fellt niður af þeim tollskrárnúmerum, sem báru EA-gjald og upp eru
talin í auglýsingu nr. 385/1995 um tollflokkun á kornvörum, en þessi tollskrárnúmer innihalda
manneldisvöru.

GA, GB (Sjá á næstu síðu breytingar, sem gilda frá 1. júní 2000)

nr. 5

Skilagjald. Gjaldið er ákveðin upphæð í kr. á hvert stykki af drykkjarvöru í einnota umbúðum
úr plasti, gleri og málmi. Skilagjald er bæði lagt á innflutta vöru og innlenda framleiðslu. Gjaldið
kemur á vöruliði 2106.90nn, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 og 3302.10nn í
tollskrá. Vara til varnarliðsins er undanþegin gjaldinu og vara, sem seld er úr landi. Tilgreina
skal einingartölu (stykkjatölu) í aðflutningsskýrslu. Lög nr. 52/1989 um ráðstafanir gegn
umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur.
Gilti til 31. maí 1994:
Reglugerð nr. 358/90 og breytingar á henni nr. 177/91 og nr. 254/91. Reglugerðir eru útgefnar
af umhverfisráðuneytinu. Undanþegið er vatn, eingöngu til notkunar í björgunarbáta, enda sé
það viðurkennt af Siglingamálastofnun ríkisins.
GA 5,06 kr/stk. (5% umsýsluþóknun innfalin)
Gildir frá og með 1. júní 1994: Reglugerð nr. 282/1994 útgefin af umhverfisráðuneytinu. Leggst
á sömu vörur og áður.
Eftirfarandi tók gildi 10. mars 1995: Skv. reglugerð nr. 148/1995 um breytingu á reglugerð nr.
282/1994 um söfnun, endurvinnslu og skilagjald á einnota umbúðir fyrir drykkjarvörur leggst
GA-gjald á tollskrárnúmer 0403.9003 frá og með 10. mars 1995.
Eftirfarandi tók gildi 10. apríl 1995: Skv. reglugerð nr. 214/1995 um breytingu á reglugerð nr.
282/1994 um söfnun, endurvinnslu og skilagjald á einnota umbúðir fyrir drykkjarvörur fellur
GA-gjald niður á tollskrárnúmeri 0403.9003 frá og með 10. apríl 1995.
Gildir frá 1. júní 1994 til 30. júní 1997:
GA 5,91 kr/stk. (5% umsýsluþóknun innfalin) skilagjald á hvert stykki af
umbúðaeiningu.

1. júlí 1997 hefst gjaldtaka á hærra skilagjaldi á drykkjarvörur í einnota stálumbúðum, sbr.
reglugerð nr. 446/1996 um breytingu á reglugerð um söfnun, endurvinnslu og skilagjald á
einnota umbúðir fyrir drykkjarvöru nr. 282/1994, sbr. reglugerð nr. 214/1995 um breyting á
henni.
Gildir frá 1. júlí 1997 til 31. maí 2000:
GA 5,91 kr/stk. (5% umsýsluþóknun innfalin) skilagjald á hvert stykki af
umbúðaeiningu þegar um er að ræða gjaldskyldar umbúðir aðrar
en stálumbúðir.
GB 8,40 kr/stk. (5% umsýsluþóknun innfalin) skilagjald á hvert stykki af
Aðflutningsgjöld
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umbúðaeiningu þegar um stálumbúðir er að ræða.
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Breytingar á skilagjöldum 1. júní 2000:
Þann 1. júní 2000 taka gildi lög nr. 26/2000 um breytingar á lögum nr. 52/1989 um ráðstafanir
gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, m. s. br. Einnig tekur
gildi ný reglugerð nr. 368/2000 um söfnun, endurvinnslu og skilagjald á einnota umbúðir fyrir
drykkjarvörur. Með þessari reglugerð fellur úr gildi fyrri reglugerð um sama efni.
Gjaldið leggst eins og áður á drykkjarvörur í einnota umbúðum úr eftirfarandi efnum, en taxtar
og gjaldskylda eftir tegundum umbúða breytist og er frá 1. júní 2000 til 30. júní 2002:
Samtals taxti
gjalds í tolli
kr/stk

Gjalda
kódi

Gerð umbúða

Taxti
skilagjalds
kr/stk

GB

Stál (blikk)

6,43

GC

Ál

6,43

GD

Gler í stærri umbúðum en 500 ml

6,43

2,20

8,63

GE

Gler í 500 ml umbúðum eða minni

6,43

1,60

8,03

GF

Plastefni, litað

6,43

1,60

8,03

GG

Plast efni, ólitað

6,43

0,32

6,75

Umsýsluþóknun
kr/stk

3,00

9,43
6,43

GA gjald fellur úr gildi frá sama tíma.
Breytingar á skilagjöldum 1. júlí 2002:
Þann 1. júlí 2002 tók gildi reglugerð nr. 448/2002 um breytingu á reglugerð nr. 368/2000, um
söfnun, endurvinnslu og skilagjald á einnota umbúðir fyrir drykkjarvörur.
Gjaldið leggst eins og áður á drykkjarvörur í einnota umbúðum úr eftirfarandi efnum, en taxtar
og gjaldskylda eftir tegundum umbúða breytist og verður frá 1. júlí 2002:
Samtals taxti
gjalds í tolli
kr/stk

Gjalda
Kódi

Gerð umbúða

Taxti
skilagjalds
kr/stk

GB

Stál (blikk)

7,23

GC

Ál

7,23

GD

Gler í stærri umbúðum en 500 ml

7,23

2,20

9,43

GE

Gler í 500 ml umbúðum eða minni

7,23

1,60

8,83

GF

Plastefni, litað

7,23

1,60

8,83

GG

Plast efni, ólitað

7,23

0,32

7,55
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Breytingar á skilagjöldum 1. maí 2003:
Þann 1. maí 2003 tóku gildi lög nr. 20/2003 um breytingu á lögum nr. 52/1989, um ráðstafanir
gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, með síðari breytingum,
en sbr. 1. gr. er umsýsluþóknun hækkuð mismunandi eftir tegundum umbúðareininga.
Gjaldið leggst eins og áður á drykkjarvörur í einnota umbúðum úr eftirfarandi efnum, en taxtar
eftir tegundum umbúða breytast og verða frá 1. maí 2003:
Samtals taxti
gjalds í tolli
kr/stk

Gjalda
Kódi

Gerð umbúða

Taxti
skilagjalds
kr/stk

GB

Stál (blikk)

7,23

GC

Ál

7,23

GD

Gler í stærri umbúðum en 500 ml

7,23

2,50

9,73

GE

Gler í 500 ml umbúðum eða minni

7,23

1,80

9,03

GF

Plastefni, litað

7,23

1,80

9,03

GG

Plast efni, ólitað

7,23

0,36

7,59

0,76

7,99

Umsýsluþóknun
kr/stk

3,40

10,63
7,23

Breyting á GG-gjaldi 1. Júlí 2004 sbr lög nr. 82/2004
GG

Plast efni, ólitað

7,23

Breytingar á skilagjöldum 1. júlí 2006:
Þann 1. júlí 2006 tók gildi reglugerð nr. 524/2006 um breytingu á reglugerð nr. 368/2000, um
söfnun, endurvinnslu og skilagjald á einnota umbúðir fyrir drykkjavörur, með síðari breytingum.
Gjaldið leggst eins og áður á drykkjarvörur í einnota umbúðum úr eftirfarandi efnum, en taxtar
eftir tegundum umbúða breytast og verða frá 1. júlí 2006:
Samtals taxti
gjalds í tolli
kr/stk

Gjalda
Kódi

Gerð umbúða

Taxti
skilagjalds
kr/stk

GB

Stál (blikk)

8,04

GC

Ál

8,04

GD

Gler í stærri umbúðum en 500 ml

8,04

2,50

10,54

GE

Gler í 500 ml umbúðum eða minni

8,04

1,80

9,84

GF

Plastefni, litað

8,04

1,80

9,84

GG

Plast efni, ólitað

8,04

0,76

8,80
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H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8

nr. 6

Höfundarréttargjöld. Gjöldin koma á innflutta vöru og eru sett skv. heimild í lögum nr. 78/1984
um breyting á höfundarlögum nr. 73/1972, sbr. einnig breyting á þeim með lögum nr. 60/2000.
Reglugerð nr. 177/1989 um innheimtu höfundarréttargjalda við tollafgreiðslu, sbr. breyting á
henni með reglugerð nr. 495/1994, sem tók gildi 20. september 1994. Menntamálaráðuneytið
sker úr ágreiningi um gjaldskyldu. Með bréfi Ríkistollstjóra dags. 25. júlí 1989 er áréttað að
gjaldið skuli ekki lagt á vöru sem fer til Fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli og varnarliðsins. H4
og H5 gjöldin taka breytingum ársfjórðungslega skv. lánskjaravísitölu, 1. janúar, 1. apríl, 1. júlí
og 1. október ár hvert. Gjöldin koma á hljómtæki, sem innihalda útvarp og segulbandstæki og
plötu- eða geislaspilara. Koma einnig á myndbandstæki og segulbandsspólur í öll fyrrgreind
tæki.
Frá 20. september 1994 gildir um H1, H2 og H3 gjöld::
H1 1% af tollverði. Tollskrárnúmer 8527.1302, 8527.3102.
H2 2% af tollverði. Tollskrárnúmer 8527.1201, 8527.1301, 8527.2101, 8527.2102,
8527.3101.
H3 4% af tollverði. Tollskrárnúmer 8520.3200, 8520.3300, 8520.3900, 8521.1029,
8521.9029
Frá 1. júlí 2000 gildir:
H4 101 kr./pr.stk. Óátekin myndbönd.
H5
34 kr./pr.stk. Óátekin segulbönd.
Frá 1. október 2000 gildir:
Óbreytt; sama og frá 1. júlí 2000.
Frá 1. janúar 2001 gildir:
H4 102 kr./pr.stk. Óátekin myndbönd.
H5
34 kr./pr.stk. Óátekin segulbönd.

Breytingar á höfundarréttargjöldum 24. febrúar 2001. Ný reglugerð.
Reglugerð nr. 125/2001 um innheimtu höfundarréttargjalda skv. 3. og 4. mgr. 11. gr.
höfundarlaga. Gjöldin leggjast á sömu vörur og áður en að auki á nýja miðla og tæki, sem
notuð eru til að miðla hljóði og/eða mynd. Reglugerð nr. 177/1989 um innheimtu
höfundarréttargjalda við tollafgreiðslu, m.s.br., fellur úr gildi frá sama tíma.
Gjöldin eru þessi frá 24. febrúar 2001 til 7. mars 2001:
H1 1% af tollverði. Tollskrárnúmer: 8471.3001, 8471.4101, 8471.4901, 8527.1302,
8527.2102, 8527.3102
H2 2% af tollverði. Tollskrárnúmer: 8527.1201, 8527.1301, 8527.2101, 8527.3101.
H3 4% af tollverði. Tollskrárnúmer: 8520.3200, 8520.3300, 8520.3900, 8520.9002,
8520.9003, 8521.1029, 8521.9029
H4 35 til 500 kr/stk eftir tímalengd. Óátekin myndbönd og skrifanlegir geisladiskar.
Aðflutningsgjöld
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35 til 175 kr./pr.stk. Óátekin segulbönd.

Aftur breyting 8. mars 2001:
Breytingar á höfundarréttargjöldum 8. mars 2001. Breyting á reglugerð frá
24. febrúar 2001
Reglugerð nr. 186/2001 um breytingu reglugerð nr. 125/2001 um innheimtu
höfundarréttargjalda skv. 3. og 4. mgr. 11. gr. höfundarlaga. H1 gjald fellur niður af
tollskrárnúmerum 8471.3001, 8471.4101 og 8471.4901. H4 gjald á tollskrárnúmeri
8523.9001 lækkar úr 35 kr/stk í 17 kr/stk og H4 gjald á tollskrárnúmeri 8523.9002 lækkar úr
100 kr/stk í 50 kr/stk
Gjöldin eru þessi frá 8. mars 2001:
H1 1% af tollverði. Tollskrárnúmer:
H2 2% af tollverði. Tollskrárnúmer:
H3 4% af tollverði. Tollskrárnúmer:
H4
H5

8527.1302, 8527.2102, 8527.3102
8527.1201, 8527.1301, 8527.2101, 8527.3101.
8520.3200, 8520.3300, 8520.3900, 8520.9002,
8520.9003, 8521.1029, 8521.9029
17 til 500 kr/stk eftir tímalengd. Óátekin myndbönd og skrifanlegir geisladiskar.
35 til 175 kr./pr.stk. Óátekin segulbönd.
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Gjöldin eru þessi frá 1. janúar 2002:
H1 1% af tollverði. Tollskrárnúmer:
H2 2% af tollverði. Tollskrárnúmer:
H3 4% af tollverði. Tollskrárnúmer:

H5
H6
H7
H8

8527.1302, 8527.2102, 8527.3102
8527.1201, 8527.1301, 8527.2101, 8527.3101.
8520.3200, 8520.3300, 8520.3900, 8520.9002,
8520.9003, 8521.1029, 8521.9029
Gjaldakódi H4 fellur niður en í staðinn koma H6, H7 og H8 gjaldakódar. Engin breyting
verður á gjaldskyldu vara eða taxta gjalda.
35 til 175 kr./pr.stk. Óátekin segulbönd.
100 til 500 kr/stk eftir tímalengd. Óátekin myndbönd.
17 kr/stk < 2Gb. Óáteknir skrifanlegir geisladiskar.
50 kr/stk = eða > 2Gb. Óáteknir skrifanlegir geisladiskar.
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M* gjöld

nr. 15
Vörugjald af ökutækjum o.fl.

Í gildi frá 1. júní 1996 og 29. maí 1997, 9. júní 1997, 1. janúar 1998 og 24. júní 1998
Lög nr. 29, 13. apríl 1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og breyting á þeim með
lögum:
nr. 41/1995, sem tóku gildi 9. mars 1995
nr. 48/1996, sem tóku gildi 1. júní 1996
nr. 47/1997, sem tóku gildi 29. maí 1997
nr. 140/1997, sem tóku gildi 1. janúar 1998
nr. 83/1998 (III kafli, 5. gr. þeirra laga), sem tóku gildi 24. júní 1998.
nr. 151/1998 (III kafli þeirra laga), sem tók gildi 1. janúar 1999.
nr. 19/2003, sem tóku gildi 28. mars 2003.
Vörugjald af ökutækjum o.fl. sbr. II. kafli laga nr. 29/1993.
Reglugerð nr. 331/2000 um vörugjald af ökutækjum og breyting á henni með reglugerð
nr. 792/2000, sem tók gildi 1. nóvember 2000
nr. 555/2001, sem tók gildi 20. júlí 2001
nr. 160/2002, sem tók gildi 22. febrúar 2002
nr. 805/2002, sem tók gildi 18. nóvember 2002
nr. 922/2002, sem tók gildi 30. desember 2002
nr. 334/2004, sem tók gildi 20. apríl 2004
nr. 658/2004, sem tók gildi 10. ágúst 2004
nr. 176/2005, sem tók gildi 11. febrúar 2005
Gjaldstofn, sbr. 19. gr. laganna, er af innfluttum vörum "tollverð þeirra eins og það er ákveðið
skv. 8. - 12. gr. tollalaga, nr. 55/1987, að viðbættum gjöldum eins og þau eru ákveðin
samkvæmt þeim lögum", þ.e. gjaldstofn er tollverð að viðbættum tollum.
Gjaldflokkar eru 8 frá 1. júní 1996. Breytingarnar 1. júní 1996 fela m.a. í sér að gjaldflokkum
vegna fólksbifreiða fækkar úr 4 í 3 með því að MH-gjaldið (60%) fellur niður. Einnig fellur
niður MK-gjaldakódi (75%) og í stað hans kemur MJ-gjald (65%). Þá verða breytingar á
röðun í gjaldflokka skv. skilgreiningum á sprengirými vélar í ökutæki. Í tengslum við
breytingarnar er gerð breyting á tollskrá á vörulið 8703.-, sbr. auglýsingu nr. 52/1996 í A-deild
Stjórnaríðinda, sem tók gildi 1. júní 1996.
Breytingar 29. maí 1997, sbr. lög nr. 47/1997. Þessar breytingar fela í sér að vörugjald af
ökutækjum, sem aðallega eru ætluð til vöruflutninga og eru yfir 5 tonn að heildarþyngd fara úr
gjaldflokki MO 30% og í gjaldflokk MM 15% (sjá * merkt hér að neðan). Með bréfum
fjármálaráðuneytis dags. 9. júní 1997 er vörugjald af steypuhræribifreiðum, sem eru yfir 5 tonn
að heildarþyngd (8705.4009), og vörugjald af dráttarbifreiðum fyrir festivagna (8701.2021 og
8701.2029), sem eru yfir 5 tonn að heildarþyngd, samræmt vörugjaldi af ökutækjum, sem
aðallega eru ætluð til vöruflutninga og eru yfir 5 tonn að heildarþyngd. Vörugjald af nefndum
ökutækjum lækkar því einnig í 15% (MM gjald).

Aðflutningsgjöld

Síða 16

Dags: 1. janúar 2007

Tollstjórinn í Reykjavík

www.tollur.is

Breytingar 1. janúar 1998, sbr. lög nr. 140/1997. Með þessum lögum fellur MR-gjald niður.
Jafnframt verður breyting á því hvaða ökutæki falla undir gjöld MM og MO (sjá ** merkt hér
að neðan). Ennfremur fellur niður vörugjald (MO gjald) af rafknúnum ökutækjum í eftirtöldum
tollskrárnúmerum: 8702.9010, 8703.1010, 8703.1091, 8703.9011, 8703.9019, 8704.9011,
8704.9019 og 8711.9091, sbr. a. liður 2. gr. laga nr. 140/1997, en hann hljóðar svo: “Þá eru
ökutæki sem hafa í för með sér hverfandi mengun og eru knúin óhefðbundnum orkugjafa, svo
sem rafhreyfli eða vetni, undanþegin gjaldskyldu.”
Gildir frá 1. janúar 1998 til 23. júní 1998:
Gjaldflokkarnir:
MB 30%
MG 40%
MJ 65%

Fólksbifreiðar o.fl. m/sprengirými vélar í cm3:
Fólksbifreiðar o.fl. m/sprengirými vélar í cm3:
Fólksbifreiðar o.fl. m/sprengirými vélar í cm3:

ML 10%

Dráttarvélar

MM 15%

Bensínvél
0000-1600
1601-2500
yfir 2500

Dísilvél
0000-2100
2101-3000
yfir 3000

a) Tengivagnar og festivagnar til vöruflutninga, íbúðar eða ferðalaga,
sem ekki eru vélknúnir, og yfirbyggingar á þá.
b) Kranabifreiðar og borkranabifreiðar.
c) Grindur með hreyfli fyrir vélknúin ökutæki.
d) Yfirbyggingar, þar með talin ökumannshús fyrir vélknúin ökutæki.
e) * Ökutæki sem aðallega eru ætluð til vöruflutninga og eru yfir 5 tonn
að heildarþyngd.
f)** Dráttarbifreiðar, þ.e. bifreiðar sem aðallega eru gerðar til að draga
annað ökutæki, sem eru yfir 5 tonn að heildarþyngd.
g)**Vélknúin ökutæki til sérstakra nota, gálgabifreiðar o.fl. sem ekki eru
aðallega hönnuð til flutnings á mönnum eða vörum og ekki eru
tilgreind annars staðar í þessari grein, sem eru yfir 5 tonn að heildarþyngd.
** Hópferðabifreiðar, þ.e. ökutæki sem aðallega eru ætluð til fólksflutninga,
sem skráðar eru fyrir 18 farþega eða fleiri að meðtöldum ökumanni, skulu
undanþegnar vörugjaldi (áður MR 5% gjald).

MO 30%

Aðflutningsgjöld

a)**Dráttarbifreiðar, þ.e. bifreiðar sem aðallega eru gerðar til að draga
annað ökutæki að heildarþyngd 5 tonn eða minna.
b) Hópferðabifreiðar, þ.e. ökutæki sem aðallega eru ætluð til
fólksflutninga og skráð eru fyrir 10 til 17 farþega að meðtöldum
ökumanni.
c) * Ökutæki sem aðallega eru ætluð til vöruflutninga og eru 5 tonn eða
minna að heildarþyngd.
d)**Vélknúin ökutæki til sérstakra nota, gálgabifreiðar o.fl. sem ekki eru
aðallega hönnuð til flutnings á mönnum eða vörum og ekki eru
tilgreind annars staðar í þessari grein að heildarþyngd 5 tonn eða
minna.
e) Ökutæki sem knúin eru rafhreyfli.

Síða 17

Dags: 1. janúar 2007

Tollstjórinn í Reykjavík

MP 70%

Aðflutningsgjöld

a)
b)
c)
d)

www.tollur.is

Bifhjól (þar með talin stigin bifhjól) og reiðhjól með hjálparvél.
Beltabifhjól (vélsleðar).
Fjórhjól
Önnur vélknúin ökutæki sem ekki eru sérstaklega talin upp í þessum
kafla.
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Breytingar 24. júní 1998, sbr. III. kafli laga nr. 83/1998. Með þessum lögum verða til 2 nýir
gjaldflokkar, sbr. breyting sem verður á 1. mgr. 4. gr. laga nr. 29/1993, um vörugjald á
ökutækjum. Jafnframt verður breyting á því hvaða ökutæki falla undir MM og MO gjöld
(gjaldflokka), en þau ökutæki fara undir nýju gjaldflokkana og fela þeir í sér lækkun á
vörugjaldi á viðkomandi ökutækjum. Nýju gjaldflokkarnir eru: MN=7,5%, sem lækkar í 0%
frá 1. janúar 2000, og MQ=25%, sem lækkar í 20% frá 1. janúar 2000. Ennfremur er af
tæknilegum ástæðum gerður nýr gjaldalykill MS=0% vegna ökutækja í tölulið 1. a í 1. mgr. 4.
gr. laga 29/1993, en þau eru undanþegin vörugjaldi.
Gildir frá 24. júní 1998:
Gjaldflokkarnir með vísan til 3. og 4. gr. laga 29/1993, m.s.br.:
MB 30%
MG 40%
MJ 65%
MS

0%

Fólksbifreiðar o.fl. m/sprengirými vélar í cm3:
Fólksbifreiðar o.fl. m/sprengirými vélar í cm3:
Fólksbifreiðar o.fl. m/sprengirými vélar í cm3:

Bensínvél
0000-1600
1601-2500
yfir 2500

Dísilvél
0000-2100
2101-3000
yfir 3000

a) Hópferðabifreiðar, þ.e. ökutæki sem aðallega eru ætluð til fólksflutninga, sem skráðar eru fyrir 18 manns eða fleiri að meðtöldum
ökumanni.

MN 7,5%

b) Dráttarbifreiðar fyrir festivagna og sem aðallega eru gerðar til að
draga annað ökutæki, sem eru yfir 5 tonn að heildarþyngd.
c) Ökutæki sem aðallega eru ætluð til vöruflutninga og eru yfir 5 tonn
að heildarþyngd.
d) Vélknúin ökutæki til sérstakra nota, gálgabifreiðar, kranabifreiðar
o.fl., sem ekki eru aðallega hönnuð til flutnings á mönnum eða
vörum og ekki eru tilgreind annars staðar í þessari grein, að heildarþyngd yfir 5 tonn.
e) Tengivagnar og festivagnar til vöruflutninga sem eru yfir 5 tonn að
leyfðri heildarþyngd.

ML 10%

Dráttarvélar.

MM 15%

a) Kranabifreiðar og borkranabifreiðar, sem eru 5 tonn eða minna að
leyfðri heildarþyngd.
b) Grindur með hreyfli fyrir vélknúin ökutæki.
c) Yfirbyggingar, þar með talin ökumannshús fyrir vélknúin ökutæki.
d) Tengivagnar og festivagnar til vöruflutninga sem eru 5 tonn eða
minna að leyfðri heildarþyngd, aðrir tengi- og festivagnar.
Ath.: Í stað MM er notaður MX gjaldakódi ef ekki er um fastnúmersskylt
ökuæki að ræða.

MQ 25%

a) Dráttarbifreiðar fyrir festivagna og sem aðallega eru gerðar til að
draga annað ökutæki, að heildarþyngd 5 tonn eða minna.
b) Ökutæki sem aðallega eru ætluð til vöruflutninga að, heildarþyngd
5 tonn eða minna.
c) Vélknúin ökutæki til sérstakra nota, gálgabifreiðar o.fl., sem ekki eru
aðallega hönnuð til flutnings á mönnum eða vörum og ekki eru
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tilgreind annars staðar í þessari grein, að heildarþyngd 5 tonn eða
minna.
MO 30%

Hópferðabifreiðar sem skráðar eru fyrir 10 til 17 manns að meðtöldum
ökumanni.

MP 70%

a)
b)
c)
d)

Bifhjól (þar með talin stigin bifhjól) og reiðhjól með hjálparvél.
Beltabifhjól (vélsleðar).
Fjórhjól.
Önnur vélknúin ökutæki sem ekki eru sérstaklega talin upp í þessum
kafla.
Ath.: Í stað MP er notaður MZ gjaldakódi ef ekki er um fastnúmersskylt
ökuæki að ræða.

Breytingar 1. janúar 2000,
Skv. III. kafla laga nr. 83/1998 verður MN gjald 0% og fellur því úr gildi. Ennfremur lækka
ökutæki með MQ gjaldi úr 25% í 20%. MQ gjald fellur úr gildi og MT gjald, 20%, tekur gildi
og leggst á nákvæmlega sömu ökutæki og MQ gjald gerði til 31. desember 1999. Þá er MS
0% gjald fellt úr gildi. Skv. III. kafla laga nr. 151/1998 verður breyting á heimild til lækkunar
vörugjalds á hópferðabifreiðum, sem skráðar eru fyrir 10 til 17 manns að meðtöldum ökumanni
og heimild til lækkunar vörugjalds af leigubifreiðum, skv. nánari skilyrðum.
Gildir frá 1. janúar 2000:
MB 30%
MG 40%
MJ 65%

Fólksbifreiðar o.fl. m/sprengirými vélar í cm3:
Fólksbifreiðar o.fl. m/sprengirými vélar í cm3:
Fólksbifreiðar o.fl. m/sprengirými vélar í cm3:

Bensínvél
0000-1600
1601-2500
yfir 2500

Dísilvél
0000-2100
2101-3000
yfir 3000

ML 10%

Dráttarvélar.

MM 15%

a) Kranabifreiðar og borkranabifreiðar, sem eru 5 tonn eða minna að
leyfðri heildarþyngd.
b) Grindur með hreyfli fyrir vélknúin ökutæki.
c) Yfirbyggingar, þar með talin ökumannshús fyrir vélknúin ökutæki.
d) Tengivagnar og festivagnar til vöruflutninga sem eru 5 tonn eða
minna að leyfðri heildarþyngd, aðrir tengi- og festivagnar.
Ath.: Í stað MM er notaður MX gjaldakódi ef ekki er um fastnúmersskylt
ökuæki að ræða.

MT 20%

a) Dráttarbifreiðar fyrir festivagna og sem aðallega eru gerðar til að
draga annað ökutæki, að heildarþyngd 5 tonn eða minna.
b) Ökutæki sem aðallega eru ætluð til vöruflutninga að, heildarþyngd
5 tonn eða minna.
c) Vélknúin ökutæki til sérstakra nota, gálgabifreiðar o.fl., sem ekki eru
aðallega hönnuð til flutnings á mönnum eða vörum og ekki eru
tilgreind annars staðar í þessari grein, að heildarþyngd 5 tonn eða
minna.
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MO 30%

Hópferðabifreiðar sem skráðar eru fyrir 10 til 17 manns að meðtöldum
ökumanni.

MP 70%

a)
b)
c)
d)

Bifhjól (þar með talin stigin bifhjól) og reiðhjól með hjálparvél.
Beltabifhjól (vélsleðar).
Fjórhjól.
Önnur vélknúin ökutæki sem ekki eru sérstaklega talin upp í þessum
kafla.
Ath.: Í stað MP er notaður MZ gjaldakódi ef ekki er um fastnúmersskylt
ökuæki að ræða.

Breytingar 7. apríl 2000,
Þá taka gildi lög nr. 8/2000 um breyting á lögum nr. 29/1993 um vörugjald af ökutækjum,
eldsneyti o.fl. Við gildistöku laganna falla niður MG, MJ og MP gjöld. Þau ökutæki sem áður
báru MP gjald bera nú MO gjald. Nýtt gjald, MF 45% gjald, tekur gildi. Sjá einnig reglugerð
nr. 331/2000 um vörugjald af ökutækjum.
Gildir frá 7. apríl 2000:
MB 30%
MF 45%

Fólksbifreiðar o.fl. m/sprengirými vélar í cm3:
Fólksbifreiðar o.fl. m/sprengirými vélar í cm3:

Bensín eða dísilvél
0000-2000
yfir 2000

ML 10%

Dráttarvélar.

MM 15%

a) Kranabifreiðar og borkranabifreiðar, sem eru 5 tonn eða minna að
leyfðri heildarþyngd.
b) Grindur með hreyfli fyrir vélknúin ökutæki.
c) Yfirbyggingar, þar með talin ökumannshús fyrir vélknúin ökutæki.
d) Tengivagnar og festivagnar til vöruflutninga sem eru 5 tonn eða
minna að leyfðri heildarþyngd, aðrir tengi- og festivagnar.
Ath.: Í stað MM er notaður MX gjaldakódi ef ekki er um fastnúmersskylt
ökuæki að ræða.

MT 20%

a) Dráttarbifreiðar fyrir festivagna og sem aðallega eru gerðar til að
draga annað ökutæki, að heildarþyngd 5 tonn eða minna.
b) Ökutæki sem aðallega eru ætluð til vöruflutninga að, heildarþyngd
5 tonn eða minna.
c) Vélknúin ökutæki til sérstakra nota, gálgabifreiðar o.fl., sem ekki eru
aðallega hönnuð til flutnings á mönnum eða vörum og ekki eru
tilgreind annars staðar í þessari grein, að heildarþyngd 5 tonn eða
minna.

MO 30%

Hópferðabifreiðar sem skráðar eru fyrir 10 til 17 manns að meðtöldum
ökumanni.

MO 30%

a) Bifhjól (þar með talin stigin bifhjól) og reiðhjól með hjálparvél.
b) Beltabifhjól (vélsleðar).

Aðflutningsgjöld

Síða 21

Dags: 1. janúar 2007

Tollstjórinn í Reykjavík

www.tollur.is

c) Fjórhjól.
d) Önnur vélknúin ökutæki sem ekki eru sérstaklega talin upp í þessum
kafla.
MZ 30%
Í stað MO er notaður MZ gjaldakódi ef ekki er um fastnúmersskylt
ökutæki að ræða.
Breytingar á lögum um vörugjald af ökutækjum, sem tóku gildi 1. júlí 2000:
Skv. 18. til 20. gr. laga nr. 104/2000 um breyting á lögum um álagningu gjalda á vörur er tekin
upp heimild í lögum nr. 29/1993 um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. til að fella niður
vörugjald af ökutækjum fyrir björgunarsveitir.
Breytingar 29. mars 2003
Lög nr. 19/2003 um breytingu á lögum nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.
fl., með síðari breytingum. Þessar breytingar fela í sér að MM-gjald (15%) og MT-gjald
(20%) sameinast í eitt gjald, MU-gjald sem verður 13%.
MU 13%

MX 13%

a) Kranabifreiðar og borkranabifreiðar, sem eru 5 tonn eða minna að
leyfðri heildarþyngd.
b) Grindur með hreyfli fyrir vélknúin ökutæki.
c) Yfirbyggingar, þar með talin ökumannshús fyrir vélknúin ökutæki.
d) Tengivagnar og festivagnar til vöruflutninga sem eru 5 tonn eða
minna að leyfðri heildarþyngd, aðrir tengi- og festivagnar.
e) Dráttarbifreiðar fyrir festivagna og sem aðallega eru gerðar til að
draga annað ökutæki, að heildarþyngd 5 tonn eða minna.
f) Ökutæki sem aðallega eru ætluð til vöruflutninga að, heildarþyngd
5 tonn eða minna.
g) Vélknúin ökutæki til sérstakra nota, gálgabifreiðar o.fl., sem ekki eru
aðallega hönnuð til flutnings á mönnum eða vörum og ekki eru
tilgreind annars staðar í þessari grein, að heildarþyngd 5 tonn eða
minna.
Í stað MU er notaður MX gjaldakódi ef ekki er um fastnúmersskylt
ökutæki að ræða sbr c-lið hér að ofan.

Almennt um vörugjald af ökutækjum:
•

Vörugjaldið er lagt á innflutning og innlenda framleiðslu skv. nánari reglum.
Ríkistollstjóraembættið gefur út lista yfir gjaldflokka per tollskrárnúmer. Listinn liggur
frammi hjá ríkistollstjóra og tollstjórum.

•

Vörugjald af skráningarskyldum ökutækjum er skuldfært við tollafgreiðslu, en skal greiðast
fyrir nýskráningu. Við SMT-tollafgreiðslu er vörugjaldið hinsvegar skuldfært með sama
fyrirkomulagi og önnur aðflutningsgjöld við SMT-tollafgreiðslu. Varðandi gjaldskyldu,
gjalddaga o.fl. vísast að öðru leyti til laga- og reglugerðarákvæða.

•

Frá og með 1. júlí 1993 má einungis 1 skráningarskylt ökutæki (1 fastnúmer) vera á hverri
tollskýrslu. Séu fleiri en 1 skráningarskylt ökutæki í vörusendingu skal innflytjandi óska eftir
uppskiptingu á farmskrá sendingarinnar.
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JA

nr. 8

Flutningsjöfnunargjald á sementi í vörulið 2523- í tollskrá. Kemur á innflutning og innlenda
framleiðslu. Lög nr. 62/1973 um jöfnun flutningskostnaðar á sementi, sbr. breyting á þeim nr.
151/2000.
Auglýsing nr. 517/1997 um flutningsjöfnunargjald á sementi, útgefin af
viðskiptaráðuneytinu, sem gildir frá 1. september 1997 til 1. mars 1998 og þar er gjaldið
kr. 1,48 á hvert kg. Auglýsing nr. 119/1998 tók gildi 2. mars 1998 og þar er gjaldið kr. 1,20 á
hvert kg, sem gilti til 31. ágúst 2000. Tilgreina skal nákvæma nettóvigt í aðflutningsskýrslu.
Auglýsing nr. 602/2000 um flutningsjöfnunargjald af sementi tók gildi 1. september 2000. Með
þessari auglýsingu hækkar gjaldið úr 1,20 kr/kg í 1,30 kr/kg. Gildir frá 1. september 2000 til
31. maí 2001:
JA

1,30 kr/kg af sementi í tollskrárnúmerum: 2523.2100, 2523.2900, 2523.3000 og
2523.9000

Auglýsing nr. 391/2001 um flutningsjöfnunargjald af sementi tók gildi 1. júní 2001. Með
þessari auglýsingu hækkar gjaldið úr 1,30 kr/kg í 1,41 kr/kg. Gildir frá 1. júní 2001:
JA

1,41 kr/kg af sementi í tollskrárnúmerum: 2523.2100, 2523.2900, 2523.3000 og
2523.9000

Auglýsing nr. 243/2002 um flutningsjöfnunargjald af sementi tók gildi 1. apríl 2002. Með
þessari auglýsingu lækkar gjaldið úr 1,41 kr/kg í 1,32 kr/kg. Gildir frá 1. apríl 2002:
JA

1,32 kr/kg af sementi í tollskrárnúmerum: 2523.2100, 2523.2900, 2523.3000 og
2523.9000

Auglýsing nr. 387/2003 um flutningsjöfnunargjald af sementi tók gildi 1. júní 2003. Með
þessari auglýsingu hækkar gjaldið úr 1,32 kr/kg í 1,56 kr/kg. Gildir frá 1. júní 2003:
JA

1,56 kr/kg af sementi í tollskrárnúmerum: 2523.2100, 2523.2900, 2523.3000 og
2523.9000

JA

Gjald fellt úr gildi 14. júní 2004 með lögum nr. 63/2004.
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J1, J2, J3, J4 og J5

nr. 22

Flutningsjöfnunargjald á olíuvörum. Lög nr. 103/1994 um jöfnun á flutningskostnaði olíuvara.
Auglýsing nr. 481/1994 um flutningsjöfnunargjald á olíuvörum. Sjá ennfremur síðari
tilkynningar. Gjöldin eru lögð á olíuvörur í neðangreindum tollskrárnúmerum við innflutning.
Innflytjendur, sem annast innlandssölu á olíu í öllum landshlutum skulu skulu þó undanþegnir
gjöldunum við innflutning en skila þeim í þess stað beint til flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara.
Gjaldstofn er lítratala (nema gjaldstofn J5 gjalds sem er kg) af mótteknu lönduðu magni
vörunnar. Tilgreina skal lítra í línu fyrir neðan nettóvigt eldsneytis í svæði nettóvigtar í þeirri línu,
sbr. sérstakar reglur um útfyllingu lítratölu í aðflutningsskýrslu. Gjöldin tóku fyrst gildi 1.
september 1994.
Gildir frá 1. júní 2003
Auglýsing nr. 383/2003 (B-deild Stjórnartíð.) um flutningsjöfnunargjald af olíuvörum.
J1
J2
J3
J4
J5

0,40 kr/lítra.
0,10 kr/lítra.
0,66 kr/lítra.
0,75 kr/lítra.
1,00 kr/kg.

Bifreiðabensín í tollskrárnúmerum 2710.1121 og 2710.1129.
Flugsteinolía (þotueldsneyti) í tollskrárnúmeri 2710.1912.
Gasolía í tollskrárnúmeri 2710.1930.
Flugvélabensín í tollskrárnúmeri 2710.1110.
Aðrar olíur og blöndur til brennslu í tollskrárnúmerum
2710.1911, 2710.1920 og 2710.1940. Gjaldið skal aðeins lagt á
skipaolíu í tollskrárnúmeri 2710.1920 og getur verið nefnd
ýmsum nöfnum.

Gildir frá 1. nóvember 2003
Auglýsing nr. 796/2003 (B-deild Stjórnartíð.) um flutningsjöfnunargjald af olíuvörum.
J1
J2
J3
J4
J5

0,40 kr/lítra.
0,10 kr/lítra.
0,66 kr/lítra.
0,75 kr/lítra.
0,35 kr/kg.

Bifreiðabensín í tollskrárnúmerum 2710.1121 og 2710.1129.
Flugsteinolía (þotueldsneyti) í tollskrárnúmeri 2710.1912.
Gasolía í tollskrárnúmeri 2710.1930.
Flugvélabensín í tollskrárnúmeri 2710.1110.
Aðrar olíur og blöndur til brennslu í tollskrárnúmerum
2710.1911, 2710.1920 og 2710.1940. Gjaldið skal aðeins lagt á
skipaolíu í tollskrárnúmeri 2710.1920 og getur verið nefnd
ýmsum nöfnum.

Gildir frá 1. janúar 2004
Auglýsing nr. 995/2003 (B-deild Stjórnartíð.) um flutningsjöfnunargjald af olíuvörum.
J1
J2
J3
J4
J5

0,36 kr/lítra.
0,10 kr/lítra.
0,73 kr/lítra.
0,10 kr/lítra.
0,35 kr/kg.

Aðflutningsgjöld

Bifreiðabensín í tollskrárnúmerum 2710.1121 og 2710.1129.
Flugsteinolía (þotueldsneyti) í tollskrárnúmeri 2710.1912.
Gasolía í tollskrárnúmeri 2710.1930.
Flugvélabensín í tollskrárnúmeri 2710.1110.
Aðrar olíur og blöndur til brennslu í tollskrárnúmerum
2710.1911, 2710.1920 og 2710.1940. Gjaldið skal aðeins lagt á
skipaolíu í tollskrárnúmeri 2710.1920 og getur verið nefnd
ýmsum nöfnum.
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Gildir frá 1. mars 2004
Auglýsing nr. 145/2004 (B-deild Stjórnartíð.) um flutningsjöfnunargjald af olíuvörum.
J1
J2
J3
J4
J5

0,36 kr/lítra.
0,10 kr/lítra.
0,73 kr/lítra.
0,10 kr/lítra.
0,20 kr/kg.

Bifreiðabensín í tollskrárnúmerum 2710.1121 og 2710.1129.
Flugsteinolía (þotueldsneyti) í tollskrárnúmeri 2710.1912.
Gasolía í tollskrárnúmeri 2710.1930.
Flugvélabensín í tollskrárnúmeri 2710.1110.
Aðrar olíur og blöndur til brennslu í tollskrárnúmerum
2710.1911, 2710.1920 og 2710.1940. Gjaldið skal aðeins lagt á
skipaolíu í tollskrárnúmeri 2710.1920 og getur verið nefnd
ýmsum nöfnum.

Gildir frá 1. júlí 2004
Auglýsing nr. 532/2004 (B-deild Stjórnartíð.) um flutningsjöfnunargjald af olíuvörum.
J1
J2
J3
J4
J5

0,36 kr/lítra.
0,14 kr/lítra.
0,77 kr/lítra.
0,10 kr/lítra.
0,15 kr/kg.

Bifreiðabensín í tollskrárnúmerum 2710.1121 og 2710.1129.
Flugsteinolía (þotueldsneyti) í tollskrárnúmeri 2710.1912.
Gasolía í tollskrárnúmeri 2710.1930.
Flugvélabensín í tollskrárnúmeri 2710.1110.
Aðrar olíur og blöndur til brennslu í tollskrárnúmerum
2710.1911, 2710.1920 og 2710.1940. Gjaldið skal aðeins lagt á
skipaolíu í tollskrárnúmeri 2710.1920 og getur verið nefnd
ýmsum nöfnum.

Gildir frá 1. júlí 2005
Auglýsing nr. 538/2005 (B-deild Stjórnartíð.) um flutningsjöfnunargjald af olíuvörum.
J1
J2
J3
J4
J5

0,36 kr/lítra.
0,14 kr/lítra.
0,72 kr/lítra.
0,10 kr/lítra.
0,15 kr/kg.

Bifreiðabensín í tollskrárnúmerum 2710.1121 og 2710.1129.
Flugsteinolía (þotueldsneyti) í tollskrárnúmeri 2710.1912.
Gasolía í tollskrárnúmeri 2710.1930.
Flugvélabensín í tollskrárnúmeri 2710.1110.
Aðrar olíur og blöndur til brennslu í tollskrárnúmerum
2710.1911, 2710.1920 og 2710.1940. Gjaldið skal aðeins lagt á
skipaolíu í tollskrárnúmeri 2710.1920 og getur verið nefnd
ýmsum nöfnum.

Gildir frá 1. janúar 2006
Auglýsing nr. 1179/2005 (B-deild Stjórnartíð.) um flutningsjöfnunargjald af olíuvörum.
J1
J2
J3
J4
J5

0,36 kr/lítra.
0,02 kr/lítra.
0,72 kr/lítra.
0,30 kr/lítra.
0,05 kr/kg.

Aðflutningsgjöld

Bifreiðabensín í tollskrárnúmerum 2710.1121 og 2710.1129.
Flugsteinolía (þotueldsneyti) í tollskrárnúmeri 2710.1912.
Gasolía í tollskrárnúmeri 2710.1930.
Flugvélabensín í tollskrárnúmeri 2710.1110.
Aðrar olíur og blöndur til brennslu í tollskrárnúmerum
2710.1911, 2710.1920 og 2710.1940. Gjaldið skal aðeins lagt á
skipaolíu í tollskrárnúmeri 2710.1920 og getur verið nefnd
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ýmsum nöfnum.
Ef gjöldin skulu undanþegin við innflutning ber að nota undanþágutilvísun L1034 við
endurskoðun álagningar í Tollakerfi.
Nánari
upplýsingar
um
flutningsjöfnunargjald
flutningsjöfnunarsjóður olíuvara (Samkeppnisstofnun).
R1 og R2

veitir

viðskiptaráðuneytið

og

nr. 12

Eftirlitsgjald af innflutningi plantna. Gjaldið er í tveimur gjaldflokkum og er lagt á ýmsar jurtir í
6. og 7. kafla tollskrár sbr. upptalningu í reglugerð nr. 110/1992 um innheimtu eftirlitsgjalds af
innflutningi plantna. Gildir frá 1. maí 1992. Skv. reglugerðinni skal gjaldið notað til að standa
undir kostnaði RALA við eftirlit með innflutningi plantna og plöntuafurða. Gjaldið er reiknað af
tollverði og þessir eru gjaldflokkarnir:
R2
R1

2% af tollverði.
1% af tollverði.

RA

nr. 23

Eftirlitsgjald af sáðvöru. Reglugerð nr. 301/1995 um eftirlit með sáðvöru. 8. júní 1995 hófst
innheimta á eftirlitsgjaldi af sáðvöru, sem er 3.1% af tollverði, við innflutning, sbr. 26. gr.
reglugerðarinnar með síðari breytingum. Breytingar á reglugerðinni: nr. 300/2004.
Greiða skal gjaldið við tollafgreiðslu innfluttrar sáðvöru eins og hún er skilgreind í reglugerðinni
og viðaukum hennar. Ef vara í tollskrárnúmeri, sem ber RA gjald er ekki sáðvara skal gjaldið
undanþegið og skal þá nota undanþágutilvísun R3015 við niðurfellingu gjaldsins. Á tollskýrslu í
reit 14 skal rita UND R3015. 8. júní 1995 var gjaldið lagt á öll tollskrárnúmer í vörulið 1209- í
tollskrá. Aðfangaeftirlitið (hjá RALA) veitir nánari upplýsingar um hvenær vara telst vera
sáðvara.
RA 3,1% af tollverði.

RB

nr. 24

Eftirlitsgjald af áburði o.fl. Reglugerð nr. 398/1995 um áburð og jarðvegsbætandi efni. 2.
ágúst 1995 hófst innheimta á eftirlitsgjaldi af áburði o.fl., sem var 0,1% af tollverði til 31. okt.
2001, við innflutning, sbr. 30. gr. reglugerðarinnar. Reglugerð nr. 785/2001 um breytingu á
reglugerð nr. 398/1995 hækkar gjaldið í 0,2% frá 1. nóvember 2001 og með reglugerð nr.
301/2004 hækkar gjaldið í 0,25% 1. apríl 2004.
Greiða skal gjaldið við tollafgreiðslu innflutts áburðar o.fl. eins og hann er skilgreindur í
reglugerðinni og viðaukum hennar. Ef vara í tollskrárnúmeri, sem ber RB gjald er ekki
gjaldskyld skal gjaldið undanþegið og skal þá nota undanþágutilvísun R3985 við niðurfellingu
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gjaldsins. Á tollskýrslu í reit 14 skal rita UND R3985. 2. ágúst 1995 var gjaldið lagt á öll
tollskrárnúmer í 31. kafla tollskrár. Aðfangaeftirlitið (hjá RALA) veitir nánari upplýsingar.
RB

0,25% af tollverði.
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Ö*
Virðisaukaskattur skv. lögum nr. 50/1988 með áorðnum breytingum. Skattstofn VSK við
innflutning er tollverð, tollur ásamt öllum öðrum aðflutningsgjöldum, sem hér eru upptalin að
frátöldum OA, VA, ÓA, NA, NB, TA, ÍA, ÍB, ÍC og ÞA gjöldum og M og L gjöldum Pósts
og síma.
Breyting frá 1. júlí 1993. Virðisaukaskattur í 2 þrepum.
Lög nr. 111/1992 um breytingar í skattamálum. VII. Kafli. Breyting á lögum nr. 50/1988, um
virðisaukaskatt, með síðari breytingum. Lög nr. 122/1993 um breytingar í skattamálum.
Reglugerð nr. 554/1993 um virðisaukaskattskylda sölu á vörum til manneldis o.fl., sbr.
breytingar á þeirri reglugerð með reglugerðum nr. 30/1994, nr. 147/1994, nr. 335/1994, nr.
443/1995 og nr. 502/1995.
Frá 1. júlí 2002: Lög nr. 64/2002 um breyting á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988, með
síðari breytingum.
Frá 1. janúar 2004: Lög nr. 145/2003 um breyting á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988,
með síðari breytingum.

Ö1
Ö2

14%
Virðisaukaskattur.
24.5% Virðisaukaskattur.

QA

nr. 21

Af eftirlitsskyldum rafföngum skal greiða til ríkissjóðs eftirlitsgjald, sem skal vera 0,15% af
tollverði innfluttrar vöru, eða af verksmiðjuverði innlendrar vöru. Gjaldskyldan nær til allra
raffanga sem flutt eru til landsins eða framleidd eru hér á landi og flokkast undir tollskrárnúmer
sem talin eru upp í viðauka 3 við reglugerð nr. 285/1998 um breytingu á reglugerð nr. 264,
31. desember 1971, um raforkuvirki, með áorðnum breytingum. Sjá lið 1.9.2 í reglugerð
nr. 285/1998.
Rafföng sem seld eru úr landi eru ekki gjaldskyld. Ennfremur skal vara, sem fellur undir
tollskrárnúmer í viðauka 3 við reglugerð nr. 285/1998, en ekki fellur undir skilgreiningu á því
hvað sé raffang skv. lið 1.1 í 1. gr. reglugerðarinnar, undanþegin raffangaeftirlitsgjaldi. Raffang
er skilgreint í reglugerðinni þannig: Hvers konar hlutur sem að einhverju leyti kemur að gagni
við nýtingu raforku, þ.e. til vinnslu, flutnings, dreifingar, geymslu, mælinga, breytinga og
notkunar raforku, svo sem spennar, hreyflar, mælitæki, neyslutæki, varnarbúnaður og búnaður
til raflagna. Nota skal undanþágu-tilvísun R2858 í reit 14 í aðflutningsskýrslu þegar óskað er
eftir undanþágu gjaldsins.

Í gildi frá 4. febrúar 1997
QA Raffangaeftirlitsgjald. 0,15% af tollverði. Gjald af eftirlitsskyldum rafföngum.
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VX, VY og VZ (Gilda frá 1. júlí 1998)

nr. 25

VB, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 (Áfengisgjöld, sem giltu frá 1. sept. 1995 til
30. júní 1998)
Gjöld af áfengi skv. lögum nr. 96/1995 um gjald af áfengi, sbr. breyting á þeim nr. 85/1996 og
breyting, sem tók gildi 1. júlí 1998 með lögum nr. 93/1998. Gjöldin voru tvennskonar eftir því
hver hinn gjaldskyldi aðili er, þ.e. kennitala innflytjanda í tollskýrslu, fram til 30. júní 1998.
Innflutningur í atvinnuskyni - VB gjald (VB gjald gilti til 30. júní 1998)
Gjald á þá sem gjaldskyldir eru skv. 1. mgr. 2. gr. laganna er 58,70 kr. á hvern sentilítra af
vínanda umfram 2,25 sentilítra í hverjum lítra áfengis, sbr. 3. gr. laganna. Þetta gjald er lagt á
alla þá sem flytja inn eða framleiða áfengi hér á landi til sölu eða vinnslu. Þessir aðilar skulu
tilkynna sig hjá skattstjóra áður en innflutningur hefst.
Innflutningur til einkanota - V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 og V8 gjöld (Þessi gjöld giltu
til 30. júní 1998)
Gjald á þá sem gjaldskyldir eru skv. 2. mgr. 2. gr. laganna er tiltekin upphæð á hvern lítra
áfengis ákvarðað eftir styrkleika vínandans í áfenginu og er gjaldið í átta gjaldflokkum, sbr. 4.
gr. laganna. Gjaldskyldir skv. 4. gr. eru allir þeir sem flytja með sér til landsins áfengi til eigin
nota, svo og þeir sem fá sent áfengi erlendis frá án þess að það sé til sölu eða vinnslu. Í
lögunum er heimild með reglugerð til að takmarka innflutning samkvæmt skv. 2. mgr. 2. gr.
laganna við ákveðnar vörutegundir, hámarksmagn eða hámarksverðmæti og að setja skilyrði
fyrir því hverjir megi flytja inn samkvæmt henni. Það var gert skv. 5. gr. reglugerðar nr.
477/1995, um áfengisgjald, en afnumið með breytingu á þeirri reglugerð nr. 334/1996, sem tók
gildi 28. júní 1996.
Gjaldflokkar gjalda vegna einkanota:
V1 Öl með allt að 15% af hreinum vínanda að rúmmáli..................... 300
V2 Vín með allt að 15% af hreinum vínanda að rúmmáli.................... 600
Aðrir áfengir drykkir:
V3 - með 22% af hreinum vínanda að rúmmáli eða minna .............. 1.200
(þ.e. V3 gildir fyrir styrkleika 15% til og með 22%)
V4 - með yfir 22% til og með 32% af hreinum vínanda
að rúmmáli ........................................................................... 1.800
V5 - með yfir 32% til og með 40% af hreinum vínanda
að rúmmáli ........................................................................... 2.400
V6 - með yfir 40% til og með 50% af hreinum vínanda
að rúmmáli ........................................................................... 3.000
V7 - með yfir 50% til og með 60% af hreinum vínanda
að rúmmáli ........................................................................... 3.600
V8 - með yfir 60% af hreinum vínanda að rúmmáli......................... 7.000

kr/lítra.
kr/lítra.
kr/lítra.

kr/lítra.
kr/lítra.
kr/lítra.
kr/lítra.
kr/lítra.

Samkvæmt 14. gr. reglugerðar nr. 477/1995 um áfengisgjald, sem tók gildi 1. september 1995,
sbr. reglugerð nr. 480/1995 um breyting á reglugerð nr. 477/1995, um áfengisgjald, sem tók
gildi 8. september 1995, ber að innheimta áfengisgjald af áfengi sem flutt er til landsins eða

Aðflutningsgjöld

Síða 29

Dags: 1. janúar 2007

Tollstjórinn í Reykjavík

www.tollur.is

framleitt hér á landi og selt er til tollfrjálsra verslana. Gjaldið er í 8 gjaldflokkum, sbr.
neðangreinda töflu:
Gilti til 30. ágúst 1998:
Tafla I
VD Öl með allt að 15% af hreinum vínanda að rúmmáli....................... 75
VE Vín með allt að 15% af hreinum vínanda að rúmmáli.................... 150
Aðrir áfengir drykkir:
VF - með 22% af hreinum vínanda að rúmmáli eða minna ................. 200
VG - með yfir 22% til og með 32% af hreinum vínanda
að rúmmáli .............................................................................. 300
VH - með yfir 32% til og með 40% af hreinum vínanda
að rúmmáli .............................................................................. 400
VI - með yfir 40% til og með 50% af hreinum vínanda
að rúmmáli .............................................................................. 500
VJ - með yfir 50% til og með 60% af hreinum vínanda
að rúmmáli .............................................................................. 600
VK - með yfir 60% af hreinum vínanda að rúmmáli......................... 1.150

kr/lítra.
kr/lítra.
kr/lítra.
kr/lítra.
kr/lítra.
kr/lítra.
kr/lítra.
kr/lítra.

Neðangreind tafla I gildir frá 31. ágúst 1998 (og gilti til 30. júní 2000)
Ný reglugerð nr. 505/1998 um áfengisgjöld tók gildi 31. ágúst 1998. Skv. 10. gr. þeirrar
reglugerðar verða breytingar á áfengisgjaldi vegna tollfrjálsra verslana þannig:
Tafla I
VD Öl með allt að 15% af hreinum vínanda að rúmmáli................... 50
VE Vín með allt að 15% af hreinum vínanda að rúmmáli.................. 120
Aðrir áfengir drykkir:
VF - með 22% af hreinum vínanda að rúmmáli eða minna ............... 215
VG - með yfir 22% til og með 32% af hreinum vínanda
að rúmmáli ............................................................................ 315
VH - með yfir 32% til og með 43% af hreinum vínanda
að rúmmáli ............................................................................ 415
VI - með yfir 43% til og með 55% af hreinum vínanda
að rúmmáli ............................................................................ 515
VJ - með yfir 55% til og með 70% af hreinum vínanda
að rúmmáli ............................................................................ 700
VK - með yfir 70% af hreinum vínanda að rúmmáli....................... 1.150

kr/lítra.
kr/lítra.
kr/lítra.
kr/lítra.
kr/lítra.
kr/lítra.
kr/lítra.
kr/lítra.

Þegar ótollafgreitt áfengi er innflutt eða selt beint til tollfrjálsrar verslunar skal tollafgreiðsla fara
fram með almennri aðflutningsskýrslu, ebl. E-1.n, hvort sem varan kemur úr almennri
vörugeymslu farmflytjanda fyrir ótollafgreiddar vörur, tollfrjálsri forðageymslu eða af frísvæði,
og skal varan flutt í tollbandi til hinnar tollfrjálsu verslunar samkvæmt venju. Tollafgreiðsla skal
fara fram í gegnum Tollakerfi hjá tollstjórum.
Fremst við hvern gjaldflokk í ofangreindri töflu hafa verið skráðir þeir gjaldalyklar, sem
auðkenna gjöldin í aðflutningsskýrslu, Tollakerfi og á greiðslukvittun frá tollstjóra.
Aðflutningsgjöld
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Þegar áfengi er tollafgreitt til tollfrjálsrar verslunar skal áfengið flokkað í sérstök tilbúin
tollskrárnúmer, sem eru utan tollskrár, skv. viðauka I við tollalög. Allt áfengi, sem fellur undir
tiltekinn gjaldflokk áfengisgjalds, sbr. töflu I hér að ofan skal flokka undir viðeigandi
tollskrárnúmer, sbr. töflu II hér að neðan, þ.e. hvert tollskrárnúmer á við áfengi í tilteknum
gjaldflokki.
Tafla II
Tollskrárnr.
9802.1000
9802.2000
9802.3000
9802.4000
9802.5000
9802.6000
9802.7000
9802.8000

Tollar
A 0%
A 0%
A 0%
A 0%
A 0%
A 0%
A 0%
A 0%

Gjöld
VD Ö2
VE Ö2
VF Ö2
VG Ö2
VH Ö2
VI Ö2
VJ Ö2
VK Ö2

Einingartöluskylt (E=Já)
E
E
E
E
E
E
E
E

Við tollafgreiðslu í Tollakerfi er viðkomandi gjald lagt á og virðisaukaskattur.
virðisaukaskattur skal undanþeginn er hann felldur niður með undanþágutilvísun T7900.

Ef

Ef innflytjandi hefur heimild til skuldfærslu áfengisgjalds, getur hann fengið áfengisgjald vegna
tollfrjálsra verslana skuldfært, enda hafi slík heimild verið skráð í Tollakerfi. Sjá nánar um
skilyrði fyrir skuldfærslu áfengisgjalds í lögum nr. 96/1995 um gjald af áfengi og reglugerð
nr. 477/1995 um áfengisgjald.
Áfengisgjöld leggjast á áfengi í 22. kafla tollskrár og vöruliði 2106.90nn og 3302.10nn.
Tilgreina skal lítra áfengis í línu fyrir neðan nettóvigt eldsneytis í svæði nettóvigtar í þeirri línu,
sbr. sérstakar reglur um útfyllingu lítratölu í aðflutningsskýrslu. Einnig skal tilgreina
styrkleikaprósentu áfengis með tveimur aukastöfum.
(Greiðslulykill vegna bókunar áfengisgjalda álagðra utan Tollakerfis vegna ferða- og farmanna
er ATVRG og vegna tóbaksgjalds ATVTG.)

Breytt áfengisgjöld frá og með 1. júlí 1998
1. júlí 1998 taka áfengisgjöld breytingum skv. lögum nr. 93/1998 um breyting á lögum nr.
96/1995, um gjald af áfengi, m.s.br. Einnig taka gildi frá sama tíma ný áfengislög nr. 75/1998,
sem m.a. kveða á um leyfisveitingar og skráningu aðila, sem annast innflutning og verslun með
áfengi í atvinnuskyni. Ný reglugerð nr. 505/1998 um áfengisgjald tók ennfremur gildi 31. ágúst
1998.
Breytingarnar fela í sér að nú eru áfengisgjöld lögð á með sama hætti hvort sem um
atvinnuinnflutning er að ræða eða innflutning til eigin nota.
Áfengisgjöld eru reiknuð á hvern sentilítra af vínanda í hverjum lítra hins áfenga drykkjar
samkvæmt flokkun hans í tollskrá:
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1.

VX gjald
Af öli sem flokkast í vörulið 2203, svo og af vörum sem innihalda blöndur af öli og
óáfengum drykk og flokkast í vörulið 2206: 58,70 kr. á hvern sentilítra umfram 2,25
sentilítra.
Dæmi:
1 líter af bjór, sem er 5% að styrkleika ber eftirfarandi áfengisgjald:
1 líter x (5% - 2,25%) x 58,70 kr/sentilítra, sem er sama og
1 líter x (2,75/100) x 5870 kr/lítra = kr. 161,43 í áfengisgjald.

2.

VY gjald
Af víni sem flokkast undir vöruliði 2204 og 2205, svo og af gerjuðum drykkjarvörum í
vörulið 2206 sem ekki hafa verið blandaðar annarri gerjaðri drykkjarvöru eða óáfengri
drykkjarvöru, enda sé varan að hámarki 15% að styrkleika og innihaldi eingöngu
vínanda sem myndast við gerjun, án hvers kyns eimingar: 52,80 kr. á hvern sentilítra
umfram 2,25 sentilítra.
Dæmi:
1 líter af hvítvíni, sem er 12% að styrkleika ber eftirfarandi áfengisgjald:
1 líter x (12% - 2,25%) x 52,80 kr/sentilítra, sem er sama og
1 líter x (9,75/100) x 5280 kr/lítra = kr. 514,80 í áfengisgjald.

3.

VZ gjald
Af öðru áfengi: 66,15 kr (á hvern sentilítra umfram 0,0 sentilítra af vínanda).
Dæmi:
1 líter af vodka, sem er 40% að styrkleika ber eftirfarandi áfengisgjald:
1 líter x 40% x 66,15 kr/sentilítra, sem er sama og
1 líter x (40/100) x 6615 kr/lítra = kr. 2.646 í áfengisgjald.
VZ áfengisgjald breyttist 29. nóvember 2002 og hækkaði þá úr 57,50 kr í 66,15 kr
skv. lögum nr. 122/2002 um breytingu á lögum nr. 96/1995, um gjald af áfengi og
tóbaki, með síðari breytingum.

Breytingar á lögum um gjald af áfengi, sem tóku gildi 1. júlí 2000:
Skv. 15. til 17. gr. laga nr. 104/2000 um breyting á lögum um álagningu gjalda á vörur falla
niður áfengisgjöld af áfengi til tollfrjálsra verslana. Þetta eru VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ og
VK gjaldakódar.
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T1 og T2 (Tóbaksgjald. Gildir frá 1. janúar 2002)

nr. 25

Með breytingum á lögum nr. 96/1995 um gjald af áfengi, sem taka gildi 1. janúar 2002,
breytist heiti laganna í lög um gjald af áfengi og tóbaki. Skv. 1. málsgr. og 1. og 2. tölulið
c-liðar 2. gr. laga nr. 149/2001 um breytingu á lögum nr. 96/1995 um gjald af áfengi með
síðari breytingum verða til 2 ný gjöld af tóbaki, sem leggja skal á og innheimta við
tollafgreiðslu vegna innflutnings. Ekki skal leggja á tóbaksgjöld vegna innflutnings
ÁTVR á tóbaki til endursölu. Í 24. kafla tollskrár eru T1 og T2 gjöld lögð á
tollskrárnúmer, sem sérstaklega taka til þeirra er gjaldskyldir eru, sbr. nánar hér að neðan.
1.

T1 gjald
Af vindlingum sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til landsins til einkanota
eða er sent hingað til lands án þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að ræða skal
greiða tóbaksgjald 210 kr. á hvern pakka. Tilgreina skal stykkjatölu pakka í reit 30 í
línu tollskrárnúmers í aðflutningsskýrslu, ebl. E1.

2.

T2 gjald
Annað tóbak sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til landsins til einkanota
eða er sent hingað til lands án þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að ræða skal
greiða tóbaksgjald 10,50 kr á hvert gramm eða hluta úr grammi. Tilgreina skal þyngd
vöru í grömmum í lítrasvæði í reit 31 í línu tollskrárnúmers í aðflutningsskýrslu, ebl. E1.

Breytt áfengisgjöld frá 29.11.2002 – Lög nr. 122/2002
29. nóvember taka gildi lög nr. 122/2002 um breytingu nr. 96/1995, um gjald af áfengi, og
tóbaki, með síðari breytingum.
1.

VZ gjald
Af öðru áfengi: 66,15 kr (á hvern sentilítra umfram 0,0 sentilítra af vínanda).

2.

T1 gjald
Af vindlingum sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til landsins til einkanota
eða er sent hingað til lands án þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að ræða skal
greiða tóbaksgjald 268,20 kr. á hvern pakka. Tilgreina skal stykkjatölu pakka í reit
30 í línu tollskrárnúmers í aðflutningsskýrslu, ebl. E1.

3.

T2 gjald
Annað tóbak sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til landsins til einkanota
eða er sent hingað til lands án þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að ræða skal
greiða tóbaksgjald 13,40 kr á hvert gramm eða hluta úr grammi. Tilgreina skal þyngd
vöru í grömmum í lítrasvæði í reit 31 í línu tollskrárnúmers í aðflutningsskýrslu, ebl. E1.

Breytt áfengisgjöld frá 30.11.2004 – Lög nr. 118/2004
30. nóvember taka gildi lög nr. 118/2004 um breytingu á lögum nr. 96/1995, um gjald af
áfengi, og tóbaki, með síðari breytingum.
1.

VZ gjald
Af öðru áfengi: 70,78 kr (á hvern sentilítra umfram 0,0 sentilítra af vínanda).
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2.

T1 gjald
Af vindlingum sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til landsins til einkanota
eða er sent hingað til lands án þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að ræða skal
greiða tóbaksgjald 286,97 kr. á hvern pakka. Tilgreina skal stykkjatölu pakka í reit
30 í línu tollskrárnúmers í aðflutningsskýrslu, ebl. E1.

3.

T2 gjald
Annað tóbak sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til landsins til einkanota
eða er sent hingað til lands án þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að ræða skal
greiða tóbaksgjald 14,34 kr á hvert gramm eða hluta úr grammi. Tilgreina skal þyngd
vöru í grömmum í lítrasvæði í reit 31 í línu tollskrárnúmers í aðflutningsskýrslu, ebl. E1.
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XA, XB, XC, XD, XE, XF

nr. 17

Vörugjald
Frá 1. júlí 1996, 1. febrúar 1997 og 1. júlí 1998
Lög nr. 97/1987 um vörugjald, með síðari breytingum. Þar með talin lög nr. 89/1996 um
breyting á lögum nr. 97/1987 um vörugjald, sem gilda frá 1. júlí 1996, og lög nr. 89/1998, sem
gilda frá 1. júlí 1998 og reglugerð nr. 356/1996 um vörugjald, sem gildir frá 1. júlí 1996, en
með henni fellur úr gildi reglugerð nr. 157/1994 um vörugjald, með síðari breytingum. 1. júlí
1996 tekur einnig gildi auglýsing nr. 110/1996 (A-deild) um breyting á viðauka I við lög nr.
97/1987, um vörugjald, með síðari breytingum. Með auglýsingu þessari eru gerðar 3
leiðréttingar á viðauka I eins og hann var birtur með lögum nr. 89/1996. Um sérstaka
skráningu gilda reglur nr. 358/1996 um birgðabókhald o.fl. vegna sérstakrar skráningar skv.
11. gr. reglugerðar um vörugjald nr. 356/1996.
Gjaldskylda nær til allra vara, nýrra og notaðra, sem fluttar eru til landsins eða eru framleiddar,
unnið er að eða er pakkað hér á landi, sbr. viðauka I við lög um vörugjald, sbr. lög nr. 89/1996
um breyting á þeim þar sem gjaldskyld tollskrárnúmer eru talin upp.
Gjaldstofn vörugjalds er þrennskonar. Ef vörugjald er verðgjald þá er gjaldstofn tollverð að
viðbættum tollum skv. tollskrá. Ef vörugjald er magngjald er gjaldstofn lítratala eða nettóvigt
vörunnar í kg án umbúða. Þegar gjaldstofn er lítratala skal aðflutningsskýrsla ebl. E-1.1 fyllt út
með sérstökum hætti. Leiðbeiningar þar um má fá hjá tollstjórum og ríkistollstjóra.
Við breytingarnar 1. júlí 1996 eru gjaldakódarnir X1 til X7 felldir úr gildi og 6 gjaldflokkar
vörugjalds taka gildi skv. neðangreindu, sbr. viðauki I við lög um vörugjald, A til F liðir:
Gildir frá 1. júlí 1996 til 31. janúar 1997:
XA
Magngjald kr/kg. Taxti gjaldsins er mismunandi eftir tollskrárnúmerum.
XB
Magngjald 9 kr/lítra.
XC
Verðgjald 15% af tollverði og tollum skv. tollskrá.
XD
Verðgjald 20% af tollverði og tollum skv. tollskrá.
XE
Verðgjald 25% af tollverði og tollum skv. tollskrá.
XF
Verðgjald 30% af tollverði og tollum skv. tollskrá.
1. janúar 1997 tekur gildi auglýsing nr. 164/1996 (A-deild) um breyting á viðauka I við lög nr.
97/1987, um vörugjald, með síðari breytingum; varðar tollskrárnúmer sem falla undir XC gjald.
1. febrúar 1997 taka gildi lög nr. 148/1996 um breytingu á lögum nr. 97/1987, um vörugjald,
með síðari breytingum. Þessi breyting hefur í för með sér að gjaldflokkur XF fellur niður og
tollskrárnúmer sem báru XF gjald bera frá 1. febrúar 1997 XE gjald. Einnig fela breytingarnar
almennt í sér fækkun gjaldskyldra vara og lækkun vörugjalds.
Gildir frá 1. febrúar 1997:
XA
Magngjald kr/kg. Taxti gjaldsins er mismunandi eftir tollskrárnúmerum.
XB
Magngjald 8 kr/lítra.
XC
Verðgjald 15% af tollverði og tollum skv. tollskrá.
XD
Verðgjald 20% af tollverði og tollum skv. tollskrá.
XE
Verðgjald 25% af tollverði og tollum skv. tollskrá.
Breytingar á vörugjaldi, sem tóku gildi 13. maí 1997:
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Auglýsing nr. 25/1997 um breyting á viðauka I við lög nr. 97/1987, um vörugjald, með síðari
breytingum. Með þessari auglýsingu er XA vörugjald fellt niður af tollskrárnúmeri 1806.2007.
Auglýsing nr. 26/1997 um breyting á viðauka I við lög nr. 97/1997, um vörugjald, með síðari
breytingum. Með þessari auglýsingu er viðauki I við lög nr. 97/1987 um vörugjald birtur að
nýju með tilliti til breytinga, sem orðið hafa á tollskrá til 13. maí 1997 (þó ekki breytingar á
tollskrá skv. auglýsingu nr. 7/1997 um breytingu á tollskrá).
Reglugerð nr. 292/1997 um breyting á reglugerð nr. 356/1997, um vörugjald. Breytingin felur í
sér aðlögun að gildandi lögum um vörugjald.
Breytingar á vörugjaldi, sem tóku gildi 1. júlí 1998:
Með lögum nr. 89/1998 um breyting á lögum nr. 97/1987, um vörugjald, m.s.br., verða
eftirfarandi breytingar:
Uppgjörstímabil skráðra vörugjaldsskyldra aðila breytast þannig, en tímabilin eru áfram sex:
Janúar og febrúar, mars og apríl, maí og júní, júlí og ágúst, september og október, nóvember og
desember. Einnig breytist eindagi, en hann verður 28. dagur annars mánaðar eftir lok
uppgjörstímabils.
Breyting verður á notkun og útfærslu vörugjaldsskírteina og undanþáguheimilda skv. 13. tl. 6.
greinar tollalaga nr. 55/1987, m.s.br, við tollafgreiðslu vara, sbr. 10. gr. breytingalaganna um
vörugjald nr. 89/1998
Breyting verður á gjaldskyldu nokkurra vara í tilgreindum tollskrárnúmerum.
Breytingar á vörugjaldi, sem tóku gildi 5. mars 1999:
Lög nr. 4/1999 um breyting á lögum nr. 97/1987, um vörugjald, m. s. br. Með þessum lögum
fellur XC-gjald niður af eftirtöldum tollskrárnúmerum: 8426.1201, 8426.1209, 8426.1900,
8426.2000, 8426.3000, 8426.4101, 8426.4109, 8426.4900, 8426.9100, 8426.9900
Breytingar á vörugjaldi, sem tóku gildi 1. júlí 2000:
Lög nr. 103/2000 um breyting á lögum nr. 97/1987, um vörugjald, m. s. br. Með þessu lögum
verða breytingar á vörugjöldum á nokkrum tollskrárnúmerum og vörugjöld falla niður á
tilgreindum tollskrárnúmerum. Einnig verða breytingar á lögum um vörugjald skv. 12. til 14. gr.
laga nr. 104/2000 um breyting á lögum um álagningu gjalda á vörur.
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ÓA gjald (ákveðið af tollstjóra)
Gjaldið kemur á bifreiðar, ferðamannabifreiðar, sem eru sóttar af tollstarfsmönnum og krafist er
uppboðs á. Gjaldið er vegna kostnaðar við að sækja bifreiðina. Nú kr. 5.000,- pr. sótt
bifreið.

VA (ákveðið af tollstjóra)
Dráttarvextir. Heimild í tollalögum nr. 55/1987 sbr. reglugerð nr. 61/1989 og breyting á henni
nr. 141/1989 um greiðslustað, gjalddaga og fullnustu aðflutningsgjalda vegna tollmeðferðar á
innfluttum vörum. Einnig ákvæði í ýmsum öðrum lögum og reglugerðum.

ÞA (ákveðið af tollstjóra)
Gjaldið er notað þegar fjártryggingar eru gjaldfallnar og það sem er umfram aðflutningsgjöld er
látið renna í ríkissjóð. Sama gildir um uppboðsandvirði umfram aðflutningsgjöld. 6. gr., 21. gr.
og 111. gr. tollalaga nr. 55/1987.
OA
20% álag á leynda vöntun vörusendingar.
Álagið er á toll og önnur aðflutningsgjöld skv. nánari skilgreiningu í 86. gr. nýrra tollalaga nr.
88/2005 sem tóku gildi 1. janúar 2006.

ÍA, ÍB og ÍC

nr.20

Gilti til 31. júlí 1997
Gjald á hraðsendingar skv. reglugerð nr. 327/1990 um tollafgreiðslu hraðsendinga, sbr. 7. gr.
2. tl. 1. mgr. og 3. mgr. Breyting á reglugerðinni nr. 121/1991. Gjaldið er fast gjald, ISK 450
á hverja hraðsendingu eða sem svarar til SDR 5,7732 við gildistöku reglugerðarinnar þann 1.
ágúst 1990. Gjaldið skal hækka eða lækka á þriggja mánaða fresti (1. febrúar, 1. maí, 1.
ágúst, 1. nóvember) í samræmi við breytingar á gengi SDR.
Gjaldið er:
ÍA - kr. 556 frá 1. nóv. 1996 til 31. jan. 1997 skv. sölugengi SDR þann 31. okt. 1996.
- kr. 562 frá 1. feb. 1997 til 30. apríl 1997 skv. sölugengi SDR þann 31. jan. 1997.
ÍA - kr. 565 frá 1. maí 1997 til 31. júlí 1997 skv. sölugengi SDR þann 30. apríl 1997.
Gjaldið kemur í stað reiknaðra aðflutningsgjalda, þ.m.t. VSK, á hraðsendingar sem eru að
verðmæti undir ISK 1.640 eða að jafnvirði SDR 20. VSK reiknast því hvorki á gjaldið né á
tollverð þessara hraðsendinga.
ÍA-gjald er aðeins á tollskrárnúmeri 9900.0011. Þetta tollskrárnúmer er tilbúið númer, sem
aðeins skal notað á ofangreindar hraðsendingar. Tilgreina skal í einingartölu á aðflutningsskýrslu
fjölda þeirra hraðsendinga sem falla undir sendingarnúmer skýrslunnar.
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Gildir frá 1. agúst 1997 til 31. október 2000
Þann 1. ágúst 1997 tekur gildi 6. og 7. gr. nýrrar reglugerðar nr. 445/1997 um tollafgreiðslu
hraðsendinga. Með henni fellur úr gildi fyrri reglugerð um sama efni. Með nýju reglugerðinni
taka gildi tvö hliðstæð gjöld og ÍA-gjald var skv. fyrri reglugerð og koma þau í stað ÍA-gjalds.
Gildir frá 1. ágúst 1997:
ÍB 100 kr/send. Kemur í stað áætlaðra aðflutningsgjalda af hraðsendingum, sem eru undir
1.500 kr að fob-verðmæti enda sé innflytjandi skráður skv. 5. gr. laga nr.
50/1988, um virðisaukaskatt. Sjá nánar 2. tl. 6. gr. og 2. tl. 7. gr.
reglugerðar nr. 445/1997. Sendingar sem falla undir þetta gjald skal
flokka undir tilbúna tollskrárnúmerið 9900.0012
ÍC 570 kr/send. Kemur í stað áætlaðra aðflutningsgjalda af hraðsendingum, sem eru undir
1.500 kr að fob-verðmæti enda sé innflytjandi ekki skráður skv. 5. gr. laga
nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Sjá nánar 3. tl. 6. gr. og 3. tl. 7. gr.
reglugerðar nr. 445/1997. Sendingar sem falla undir þetta gjald skal
flokka undir tilbúna tollskrárnúmerið 9900.0013
Gjöldin koma í stað reiknaðra aðflutningsgjalda, þ.m.t. virðisaukaskatts. Virðisaukaskattur
reiknast því hvorki á gjöldin né á tollverð þessara hraðsendinga. Tilgreina skal í svæði
einingartölu í aðflutningsskýrslu fjölda þeirra hraðsendinga í viðkomandi gjaldflokki, sem
aðflutningsskýrsla nær yfir.
Flutningsmiðlarar, sem hafa með höndum hraðsendingaþjónustu, annast tollafgreiðslu verðlítilla
hraðsendinga skv. framan greindum skilyrðum.

Gildir frá 1. nóvember 2000
Þann 1. nóvember 2000 tekur gildi reglugerð nr. 756/2000 um breyting á reglugerð
nr. 445/1997 um tollafgreiðslu hraðsendinga, sbr. breyting á henni nr. 538/1997. Með
breytingu á reglugerðinni fellur ÍB gjald úr gildi, en tollmeðferð hraðsendinga sem áður báru ÍB
gjald breytist ekki og skal m.a. áfram flokka saman í tilbúna tollskrárnúmerið 9900.0012 og
fylla út aðflutningsskýrslu á sama hátt og áður var.
Gildir frá 1. nóvember 2000:
ÍC 570 kr/send. Kemur í stað áætlaðra aðflutningsgjalda af hraðsendingum, sem eru undir
1.500 kr að fob-verðmæti enda sé innflytjandi ekki skráður skv. 5. gr. laga
nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Sjá nánar 3. tl. 6. gr. og 3. tl. 7. gr.
reglugerðar nr. 445/1997. Sendingar sem falla undir þetta gjald skal
flokka undir tilbúna tollskrárnúmerið 9900.0013
Gildir frá 1. febrúar 2004:
ÍC 750 kr/send. Kemur í stað áætlaðra aðflutningsgjalda af hraðsendingum, sem eru undir
2.000 kr að fob-verðmæti enda sé innflytjandi ekki skráður skv. 5. gr. laga
nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Sjá nánar 3. tl. 6. gr. og 3. tl. 7. gr.
reglugerðar nr. 445/1997 og reglugerð nr. 1039/2003 um breytingu á
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henni. Sendingar sem falla undir þetta gjald skal flokka undir tilbúna
tollskrárnúmerið 9900.0013

Gjaldið koma í stað reiknaðra aðflutningsgjalda, þ.m.t. virðisaukaskatts. Virðisaukaskattur
reiknast því hvorki á gjaldið né á tollverð þessara hraðsendinga. Tilgreina skal í svæði
einingartölu í aðflutningsskýrslu fjölda þeirra hraðsendinga í viðkomandi gjaldflokki, sem
aðflutningsskýrsla nær yfir.
Ávallt skal tollfokka áfengi og tóbak í hraðsendingum skv. tollskrá og greiða aðflutningsgjöld
skv. tollskrárnúmeri, jafnvel þó verðmæti sé undir 2.000 kr að fob-verðmæti.
Flutningsmiðlarar, sem hafa með höndum hraðsendingaþjónustu, annast tollafgreiðslu verðlítilla
hraðsendinga skv. framan greindum skilyrðum.
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Tegundir tolla frá 1. maí 2005
Kódi
A

Tollur
Almennur tollur skv. tollskrá A og A1
Almennur tollur A er til á öllum tollskrárnúmerum í tollskrá. Þegar bæði er A verðtollur
(% af tollverði) og magntollur A1 (kr/kg eða kr/stk) á tollskrárnúmeri skal aðeins gefa
upp A toll á tollskýrslu. Í Tollakerfi, tölvukerfi tollafgreiðslu, eru bæði taxti verðtolls og
magntolls skráðir á A toll. Bæði A og A1 tollur er álagðir samtímis og mynda þessir
tollar eina upphæð á greiðslukvittun frá tollstjóra.
Gildir fyrir öll upprunalönd.

B

Evrópusambands-tollur (ESB). Áður Evrópubandalags-tollur (EB).
Gildir í þeim tilvikum þegar innflutta varan hefur upprunaréttindi samkvæmt samningi
Íslands og ESB. Fylgja verður vörusendingu gilt upprunavottorð, EUR-vottorð, eða
lögmæt upprunayfirlýsing á vörureikning.
ESB-löndin eru þessi:
Austurríki, Álandseyjar, Belgía, Bretland, Danmörk, Eistland, Finnland, Frakkland,
Grikkland, Holland, Írland, Ítalía, Kýpur, Lettland, Litháen, Lúxemborg, Malta,
Pólland, Portúgal, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð, Tékkland, Ungverjaland og
Þýskaland. Norður-Írland ásamt Ermasundseyjum og eyjunni Mön fylgja Bretlandi.
Spáni fylgja eyjarnar Ceuta, Kanaríeyjar og Melilla. Portúgal fylgja Azoreyjar og
Madeira. Frakklandi fylgir Monaco.
Kódar ESB-landa: AT, AX, BE, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR , HU, IE,
IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, SE, SI, SK.
Undirstrik: Ný ríki í ESB frá 1. maí 2004.

E

EES-tollur (Evrópska efnahagssvæðið). Tollur skv. tollskrá.
Gildir gagnvart innfluttum vörum sem hafa upprunarétt skv. samningi um Evrópska
efnahagssvæðið. Fylgja verður vörusendingu gilt upprunavottorð, EUR 1 - vottorð,
eða lögmæt upprunayfirlýsing á vörureikning. Grænland, Færeyjar og Sviss eru ekki í
EES, en upprunavörur frá þessum löndum geta þó notið tollmeðferðar með E-tolli.
EES-löndin eru þessi:
- EFTA lönd:
Ísland, Noregur, Liechtenstein, Sviss. Noregi fylgir Svalbarði. Vegna Grænlands og
Færeyja eru lögð fram "CERTIFICATE OF ORIGIN" samkvæmt sérstöku
samkomulagi. Sviss er ekki aðili að EES, en E tollur gildir þó fyrir Sviss einnig.
ESB lönd:
Austurríki, Álandseyjar, Belgía, Bretland, Danmörk, Eistland, Finnland, Frakkland,
Grikkland, Holland, Írland, Ítalía, Kýpur, Lettland, Litháen, Lúxemborg, Malta,
Pólland, Portúgal, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð, Tékkland, Ungverjaland og
Þýskaland. Norður-Írland ásamt Ermasundseyjum og eyjunni Mön fylgja Bretlandi.
Spáni fylgja eyjarnar Ceuta, Kanaríeyjar og Melilla. Portúgal fylgja Azoreyjar og
Madeira. Frakklandi fylgir Monaco.
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Kódar landa með E-tolli: EFTA, auk Grænlands og Færeyja: IS, NO, LI, CH, GL,
FO. ESB-lönd: AT, AX, BE, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR , HU, IE,
IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, SE, SI, SK.
Undirstrik: Ný ríki í ESB frá 1. maí 2004.
C

Fríverslunarsamningur milli EFTA og Tyrklands (TR) og tvíhliða samningur
Íslands og Tyrklands um landbúnaðarafurðir.
Auglýsing nr.325/92 og breyting á henni nr.362/92.
Samningurinn tekur til viðskipta milli EFTA-ríkja og Tyrklands. Sömu skilyrði til
tollfrelsis og sönnunar uppruna gilda og eiga við E-toll, þ.e. framvísa skal gildri
upprunasönnun; EUR vottorði eða upprunayfirlýsingu á vörureikningi.
Kódi Tyrklands: TR

F

Fríverslunarsamningur milli EFTA og Ísrael (IL) og tvíhliða samningur Íslands
og Ísraels um landbúnaðarafurðir. Samningurinn tók gildi 1.08.95
Gildir frá 22. nóvember 1993 í Tollakerfi. - Auglýsing nr. 323/94.
Samningurinn nær einungis til viðskipta milIi einstakra EFTA-ríkja og Ísraels en ekki til
viðskipta milli einstakra EFTA-ríkja nema kveðið sé á um annað í samningnum. Sömu
skilyrði til tollfrelsis og sönnunar uppruna gilda og eiga við E-toll, þ. e. framvísa skal
gildri upprunasönnun; EUR-vottorði eða uppruna-yfirlýsingu á vörureikningi.
Kódi Ísrael: IL

I

Fríverslunarsamningur milli EFTA og Rúmeníu (RO) og tvíhliða samningur
Íslands og Rúmeníu um landbúnaðarafurðir.
Samningurinn tók gildi 1. júní 1994 að því er Ísland varðar.
Auglýsing nr. 320/94 og í C-deild Stjórnartíðinda auglýsing nr. 3/1995.
Samningurinn tekur til viðskipta milli EFTA ríkja og Rúmeníu.
Sömu skilyrði til tollfrelsis og sönnunar uppruna gilda og eiga við E-toll, þ.e. framvísa
skal gildri upprunasönnun; EUR-vottorði eða upprunayfirlýsingu á vörureikningi.
Kódi Rúmeníu: RO

J

Fríverslunarsamningur milli EFTA og Búlgaríu (BG) og tvíhliða samningur
Íslands og Búlgaríu um landbúnaðarafurðir. Samningurinn tók gildi 1. júní 1994 að
því er Ísland varðar.
Auglýsing nr. 321/94 og í C-deild Stjórnartíðinda auglýsing nr. 2/1995.
Samningurinn tekur til viðskipta milli EFTA-ríkja og Búlgaríu.
Sömu skilyrði til tollfrelsis og sönnunar uppruna gilda og eiga við E-toll, þ.e. framvísa
skal gildri upprunasönnun; EUR-vottorði eða upprunayfirlýsingu á vörureikningi.
Kódi Búlgaríu: BG
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O

Fríverslunarsamningur milli EFTA og Marokkó (MA).
Tegund tolls tók gildi 1. desember 1999.
Auglýsing nr. xxx/1999 um sérstaka tollmeðferð vegna fríverslunarsamnings milli ríkja
Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) og Konungsríkisins Marokkó og bókun um
landbúnaðarmál milli Lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Marokkó um
landbúnaðarafurðir. Fríverslunarsamningurinn tekur til viðskipta milli EFTA-ríkjanna og
Marokkó vegna vara sem fluttar eru beint milli samningsaðilanna og upprunnar eru í
Marokkó skv. viðurkenndri upprunasönnun; EUR 1 vottorði eða lögmætri
upprunayfirlýsingu á vörureikningi.
Kódi Marokkó: MA

P

Fríverslunarsamningur milli EFTA og Mexíkó (MX).
Tegund tolls tók gildi 1. október 2001.
Auglýsing væntanleg um sérstaka tollmeðferð vegna fríverslunarsamnings milli ríkja
Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) og Mexíkó og bókun um landbúnaðarmál milli
Lýðveldisins Íslands og Mexíkó um landbúnaðarafurðir.
Fríverslunarsamningurinn tekur til viðskipta milli EFTA-ríkjanna og Mexíkó vegna vara
sem fluttar eru beint milli samningsaðilanna og upprunnar eru í Mexíkó skv.
viðurkenndri upprunasönnun; EUR 1 vottorði eða lögmætri upprunayfirlýsingu á
vörureikningi.
Kódi Mexíkó: MX

Q

Fríverslunarsamningur milli EFTA og Makedóníu (MK) og tvíhliða samningur
Íslands og Makedóníu um landbúnaðarafurðir.
Tegund tolls tók gildi 23. september 2002.
Fríverslunarsamningurinn tekur til viðskipta milli EFTA-ríkjanna og Makedóníu v/vara
sem upprunnar eru í Makedóníu og fluttar eru beint milli samnings-aðilanna.
Upprunasönnun: EUR 1 vottorð eða lögmæt upprunayfirlýsing á vörureikningi.
Kódi Makedóníu: MK

R

Fríverslunarsamningur milli EFTA og Króatíu (HR) og tvíhliða samningur
Íslands og Króatíu um landbúnaðarafurðir.
Tegund tolls tók gildi 23. september 2002.
Fríverslunarsamningurinn tekur til viðskipta milli EFTA-ríkjanna og Króatíu v/vara sem
upprunnar eru í Króatíu og fluttar eru beint milli samningsaðilanna. Upprunasönnun:
EUR 1 vottorð eða lögmæt upprunayfirlýsing á vörureikningi.
Kódi Króatíu: HR

S

Fríverslunarsamningur milli EFTA og Jórdandíu (JO) og tvíhliða samningur
Íslands og Jórdaníu um landbúnaðarafurðir.
Tegund tolls tók gildi 23. september 2002.
Fríverslunarsamningurinn tekur til viðskipta milli EFTA-ríkjanna og Jórdaníu v/vara sem
upprunnar eru í Jórdaníu og fluttar eru beint milli samningsaðilanna. Upprunasönnun:
EUR 1 vottorð eða lögmæt upprunayfirlýsing á vörureikningi.
Kódi Jórdaníu: JO
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T

Fríverslunarsamningur milli EFTA og Singapúr (SG) og tvíhliða samningur
Íslands og Singapúr um landbúnaðarafurðir.
Tegund tolls tók gildi 1. mars 2003.
Fríverslunarsamningurinn tekur til viðskipta milli EFTA-ríkjanna og Singapúr v/vara sem
upprunnar eru í Singapúr og fluttar eru beint milli samningsaðilanna. Upprunasönnun:
Lögmæt upprunayfirlýsing á vörureikningi – EUR1 flutnings-skírteini gildir ekki.
Kódi Singapúr: SG

U

Fríverslunarsamningur milli EFTA og Chile (CL) og tvíhliða samningur Íslands
og Chile um landbúnaðarafurðir.
Tegund tolls tekur gildi 10. desember 2004.
Fríverslunarsamningurinn tekur til viðskipta milli EFTA-ríkjanna og Chile v/vara sem
upprunnar eru í Chile og fluttar eru beint milli samningsaðilanna. Upprunasönnun:
Lögmæt upprunayfirlýsing á vörureikningi – EUR1 flutnings-skírteini gildir ekki.
Kódi Chile: CL

V

Sérstakur samningur Íslands og Færeyja (FO).
Tegund tolls tekur gildi 2. september 2005
Ísland og Færeyjar hafa gert með sér samkomulag um frjáls viðskipti með vörur, sem
upprunnar eru á yfirráðasvæði samningsaðila, þ.m.t. fullt tollfrelsi. Tollfrelsið gildir fyrir
allar vörur í tollskrá og tekur bæði til magn- og verðtolla. Upprunareglur í
fríverslunarsamningi við Færeyjar frá 6. ágúst 1992 gilda skv. samkomulaginu.

W

Fríverslunarsamningur milli EFTA og Túnis (TN) og tvíhliða samningur
Íslands og Túnis um landbúnaðarafurðir.
Fríverslunarsamningurinn tekur til viðskipta milli EFTA-ríkjanna og Túnis v/vara sem
upprunnar eru í Túnis og fluttar eru beint milli samningsaðilanna og gildir þá lögmæt
upprunayfirlýsing á vörureikningi eða EUR1. Ef varan er flutt í gegnum ríki ESB eða
EFTA gildir EUR/MED-skírteini.
Kódi Túnis: TN

X

Fríverslunarsamningur milli EFTA og S-Kóreu (KR) og tvíhliða samningur
Íslands og Suður Kóreu um landbúnaðarafurðir.
Fríverslunarsamningurinn tekur til viðskipta milli EFTA-ríkjanna og Suður Kóreu v/vara
sem upprunnar eru í S-Kóreu og fluttar eru beint milli samningsaðilanna.
Upprunasönnun: Lögmæt upprunayfirlýsing á vörureikningi. EUR1 flutningsskírteini
gildir ekki.
Kódi Suður Kóreu: KR

Z

Tollfríðindi fyrir GSP-ríkin skv. skilgreiningu SÞ.
Tegund tolls tók gildi 1. mars 2002.
Reglugerð nr. 119/2002 um tollfríðindi við innflutning vara sem upprunnar eru í
fátækustu þróunarríkjum heims (GSP) en þau eru talin upp í viðauka nr. V við tollalög
nr. 55/1987. Tollfríðindin eru bundin því skilyrði að vörurnar séu upprunnar í GSP-ríki
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í skilningi upprunareglna sbr. viðauka 4 við reglugerðina. Sérstök upprunayfirlýsing á
vörureikningi eða upprunavottorð þarf að fylgja vörusendingu – EUR upprunasönnun
gildir ekki.
Sjá nánar um flutning vöru, sönnun uppruna ofl. í reglugerðinni.
GSP ríkin:
Afganistan, Angóla, Bangladess, Benín, Burma, Búrkína-Fasó, Búrúndí, Bútan, Djíbútí,
Erítrea, Eþíópía, Gambía, Gínea, Gínea-Bissá, Grænhöfðaeyjar, Haiti, Jemen,
Kambódía, Kíribatí, Kongó, Kómoreyjar, Laos, Lesótó, Líbería, Madagaskar, Malaví,
Maldíveyjar, Malí, Máritanía, Mið-Afríkulýðveldið, Miðbaugs-Gínea, Mósambík,
Nepal, Níger, Rúanda, Salamónseyjar, Sambía, Samóa, Saó-Tóme og Prinsípe,
Síerra-Leóne, Sómalía, Súdan, Tansanía, Tógó, Tsjad, Túvalú, Úganda, Vanúatú.
Kódar GSP-ríkja: AF AO BD BJ MM BF BI BT DJ ER ET GM GN GW CV
HT YE KH KI CG KM LA LS LR MG MW MV ML MR CF GQ MZ NP
NE RW SB ZM WS ST SL SO SD TZ TG TD TV UG VU
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