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Tilkynning nr. 8/2003 
 

Breytingar á tollskrá, gjöldum o.fl. er varðar tollafgreiðslu 
 
• Auglýsing um breytingu á viðauka I við tollalög.  Breyting á tollskrá 
• Breyting á tollalögum 
• Breyting á lögum um úrvinnslugjald 
• Breyting á lögum um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. 
• Breyting á lögum nr. 3/1987, um fjáröflun til vegagerðar 
• Tollkvótareglugerðir 

o Úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á blómum, trjám o.fl. 
o Úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á frjóeggjum og mysudufti 
o Um tollkvóta á grænmeti og niðurfellingu tolla 
o Úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á hvalaafurðum og rjúpum 
o Úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á soðnum eggjum og 

eggjarauðum 
• Reglugerð um skotelda 
• Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 540/2001, um tímabundna 

endurgreiðslu 2/3 hluta virðisaukaskatts vegna kaupa eða leigu 
hópferðabifreiða 

• Auglýsing um flutningsjöfnunargjald á olíuvörum 
• Breyting á lögum um virðisaukaskatt.  14% virðisaukaskattur af hljóðbókum 
• Upplýsingar á www.tollur.is um gildandi aðflutningsgjöld og tollskrárlykla til 

nota í tollskýrslugerðarhugbúnaði 
 
Auglýsing um breytingu á viðauka I við tollalög.  Breyting á tollskrá 
Þann 1. janúar n.k. mun taka gildi auglýsing um breytingu á viðauka I við tollalög 
nr. 55/1987, með síðari breytingum.  Gerðar eru breytingar á tollskrárnúmerum í 
eftirtöldum köflum tollskrár:  1. – 4. kafla,  7. kafla,  17. kafla, 19. kafla, 38. kafla, 56. 
kafla, 68. kafla, 84. – 85. kafla og 87. kafla.  Breytingarnar taka til allra vara sem 
ótollafgreiddar eru við gildistöku auglýsingarinnar.   
 
Smellið hér til að fá upp auglýsinguna um breytingu á tollskrá á vef Stjórnartíðinda. 
 
Breyting á tollalögum 
Samþykktar voru á Alþingi þann 15. desember sl., eftirfarandi breytingar á tollalögum.  
Við 1. mgr. 6. gr. laganna bætist nýr töluliður er verður 3. tölul., svohljóðandi, og breytist 
röð annarra töluliða 6. gr. tollalaga (undanþáguheimildir) samkvæmt því:  
 

 Af landbúnaðarvörum sem bera magntoll (A1-tollur) samkvæmt viðauka I við lög þessi og sendar eru 
tímabundið hingað til lands til aðvinnslu samkvæmt nánari skilyrðum þessa töluliðar. Vörurnar skulu 
endursendar úr landi að lokinni aðvinnslu eigi síðar en sex mánuðum eftir komudag flutningsfars til 
landsins. 
    Landbúnaðarráðherra getur veitt lögaðilum, sem stunda umfangsmikla fullvinnslu í atvinnuskyni á 
innfluttum landbúnaðarvörum til endurútflutnings, heimild til tímabundins innflutnings landbúnaðarvara 
samkvæmt þessum tölulið. 
      Verði vara ekki flutt úr landi innan tímafrests skv. 1. mgr. þessa töluliðar skal inn flytjandi greiða toll af 
vörunni eins og mælt er fyrir um í viðauka I með lögum þessum. 
     Leyfishafi skal greiða kostnað við tolleftirlit með vörum sem fluttar eru tímabundið til landsins 
samkvæmt þessum tölulið.  

http://www.tollur.is/
http://www.stjornartidindi.is/servlet/stjrtid/A/2003/150.pdf
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    Landbúnaðarráðherra skal afturkalla leyfi skv. 2. mgr. þessa töluliðar fari leyfishafi ekki að fyrirmælum 
um framkvæmdina.  
    Landbúnaðarráðherra skal með reglugerð kveða nánar á um skilyrði tímabundins innflutnings til 
aðvinnslu samkvæmt þessum tölulið, m.a. um það hverjir geti sótt um undanþágu, aðgreiningu innflutts 
hráefnis til vinnslu fullunninna vara fyrir innanlandsmarkað og til útflutnings, nýtingarhlutfall hráefnis við 
vinnslu, lágmarkskröfur um bókhald leyfishafa og upplýsingagjöf leyfishafa til landbúnaðarráðherra og 
tollyfirvalda. Hann getur gert það að skilyrði lækkunar eða niðurfellingar að lögð sé fram fullnægjandi 
trygging fyrir greiðslu aðflutningsgjalda. 

 
Með breytingunni er gert ráð fyrir að tímabundinn innflutningur á hráefni og efnivörum, 
sem flokkast sem landbúnaðarvörur og bera magntoll (A1-toll), til aðvinnslu verði 
heimilaður. Heimildin er bundin því skilyrði að hinar innfluttu landbúnaðarvörur verði 
fluttar úr landi að aðvinnslu lokinni. Í greininni er áskilið að endurútflutningur afurða, 
sem unnar hafa verið úr innfluttu hráefni samkvæmt þessari grein, skuli eiga sér stað 
innan sex mánaða frá komudegi flutningsfars til landsins. Gert er ráð fyrir að 
landbúnaðarráðherra veiti tilteknum lögaðilum leyfi til tímabundins innflutnings 
samkvæmt ákvæðinu, þ.e. þeim sem stunda í atvinnuskyni umfangsmikla fullvinnslu á 
innfluttum landbúnaðarafurðum til endurútflutnings. Með þessu skilyrði er leitast við að 
tryggja að þeir sem njóti undanþágu samkvæmt ákvæðinu stundi stöðuga starfsemi og 
reglulegan útflutning. Leyfi samkvæmt ákvæðinu skal ekki veitt til tímabundins 
innflutnings stakra sendinga eða vegna tímabundinnar starfsemi.  
 
Verði vara ekki flutt úr landi innan sex mánaða frá komudegi flutningsfars skal tollur 
greiddur af vörunni eins og mælt er fyrir um í viðauka I með tollalögum með sama hætti 
og að um innflutning eftir almennum reglum hafi verið að ræða.  
 
Greinin veitir undanþágu frá meginreglum um greiðslu tolls af innfluttum vörum og þess 
vegna ber að skýra skilyrði hennar þröngt.  
 
Að lokum er mælt fyrir um að landbúnaðarráðherra skuli með reglugerð kveða nánar á um 
skilyrði tímabundins innflutnings landbúnaðarhráefna til aðvinnslu og endurútflutnings.  
 
 
Breyting á lögum um úrvinnslugjald 
Þann 1. janúar n.k. munu taka gildi ákvæði laga um breytingu á lögum nr. 162/2002, um 
úrvinnslugjald, með síðari breytingum. 
 
Með gildistöku laganna er gert ráð fyrir að bifreiðar sem undanþegnar eru bifreiðagjaldi 
skv. 4. gr. laganna beri úrvinnslugjald einu sinni á ári í stað tvisvar eins og er samkvæmt 
núgildandi lögum. Úrvinnslugjaldið verður óbreytt, eða 1.040 kr. á ári, en verður innheimt 
einu sinni á ári í stað tvisvar. Gjalddagi verður 1. júlí ár hvert. 
 
Við 1. mgr. 8. gr. laganna, um úrvinnslugjald á tiltekna vöruflokka, bætist nýr töluliður er 
orðast svo: 

11. Veiðarfæri úr gerviefnum: sbr. viðauka XVII.  
 
Úrvinnslugjald leggst á heyrúlluplast, gjaldalykill BP, frá 1. janúar 2004 og á veiðarfæri 
úr gerviefnum frá 1. janúar 2005. 
 
Í stað „11,50 kr./kg“ í viðauka IV við lögin, um úrvinnslugjald á olíuvörur, kemur 
hvarvetna: 14,50 kr./kg.  Hér er gerð sú breyting að aðrar olíuvörur en þær sem falla undir 
tollskrárnúmer 2710.1920, hækka um 26% eða úr 11,50 kr./kg í 14,50 kr./kg.  
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Eftirfarandi breytingar verða á viðauka V við lögin:  Í stað orðanna „Úr 27., 29. og 38. 
kafla tollskrárinnar“ í inngangi viðaukans kemur: Úr 22., 27., 29. og 38. kafla 
tollskrárinnar.  Þá er bætt við fjölmörgum tollskrárnúmerum sem verða nú gjaldskyld.   
Sjá nánar fylgiskjal I með tilkynningu þessari. 
 
Eftirfarandi breytingar verða á viðauka VI við lögin um málningar- og lakkeyða: 
    a.     Í stað „105,00 kr./kg“ kemur hvarvetna: 130,00 kr./kg (halógeneruð efnasambönd). 
    b.     Heiti tollskrárnúmers 3814.0002 verður svohljóðandi: Málningar- eða lakkeyðar,  

merkingarskyldir vegna innihalds hættulegra efna.   
 
Í stað „1,30 kr./kg“ í viðauka VII við lögin kemur hvarvetna: 1,50 kr./kg (ísócyanöt og 
polyúretön). 
 
Í stað „17,00 kr./kg“ í viðauka VIII við lögin kemur hvarvetna: 20,00 kr./kg (málning). 

Í stað „20,00 kr./kg“ í viðauka IX við lögin kemur hvarvetna: 34,00 kr./kg (prentlitur). 
 
Eftirfarandi breytingar verða á viðauka XII við lögin (vörur í ljósmyndaiðnaði): 
    a.      Í stað „36,75  kr./kg“ kemur: 51,00 kr./kg.  
    b.      Í stað „61,25  kr./kg“ kemur: 85,00 kr./kg.  
    c.      Í stað „122,50 kr./kg“ kemur: 170,00 kr./kg.  
    d.      Í stað „147,00 kr./kg“ kemur: 204,00 kr./kg.  
    e.      Í stað „196,00 kr./kg“ kemur: 272,00 kr./kg.  
    f.       Í  stað  „294,00  kr./kg“ kemur hvarvetna: 408,00 kr./kg.  
 
Við lögin bætist við nýr viðauki, viðauki XVII, varðandi veiðarfæri úr gerviefnum.  Sjá 
nánar fylgiskjal II með tilkynningu þessari. 
 
Sjá nánar A-deild Stjórnartíðinda.   
 
Smellið hér til að skoða yfirlit yfir úrvinnslugjöld og gjaldalykla þeirra á vef tollstjóra. 
 
 
Breyting á lögum nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., 
með síðari breytingum 
Þann 28. nóvember sl. tóku gildi ákvæði laga um breytingu á lögum nr. 29/1993, um 
vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., með síðari breytingum.  Um er að ræða 8% 
hækkun á almennu og sérstöku vörugjaldi af eldsneyti.   
 
Í stað fjárhæðarinnar „10,50 kr.“ í 14. gr. laganna kemur: 11,34 kr. 
 
Í stað fjárhæðanna „28,60 kr.“ og „30,43 kr.“ í 1. mgr. 15. gr. laganna kemur: 30,89 kr., 
og: 32,86 kr. 
 
Sjá nánar A-deild Stjórnartíðinda. 
 
 
Breyting á lögum nr. 3/1987, um fjáröflun til vegagerðar 
Þann 1. janúar n.k. taka gildi breytingar á lögum nr. 3/1987, um fjáröflun til vegagerðar, 
sbr. lög nr. 119/2003.  Um er að ræða hækkun á gjaldskrá þungaskatts, þ.e. að fast árgjald 
og kílómetragjald þungaskatts hækki um 8%. 

http://www.tollur.is/tollur/baekling/Adflgj_lyk.htm
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Hækkun á þungaskattinn kemur til framkvæmda 1. janúar 2004 varðandi fast árgjald, en 
11. febrúar 2004 varðandi kílómetragjald í þungaskatti. 
 
Sjá nánar A-deild Stjórnartíðinda. 
 
 
Tollkvótareglugerðir 
 
Úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á blómum, trjám o.fl. 
Þann 5. desember sl. tók gildi reglugerð nr. 893/2003, um úthlutun á tollkvótum vegna 
innflutnings á blómum, trjám o.fl.  Ákvæði reglugerðarinnar sem varðar tollafgreiðslu-
tímabilið frá 1. janúar n.k. til 31. desember 2004 gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, 
verð- og magntoll.  Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði 
reglugerðar nr. 189/1990, um innflutning og útflutning á plöntum og plöntuafurðum. 
 
Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á frjóeggjum og mysudufti. 
Þann 19. desember sl. tók gildi reglugerð nr. 945/2003 um úthlutun á tollkvótum vegna 
innflutnings á frjóeggjum og mysudufti.  Reglugerðin varðar innflutning á frjóeggjum (af 
tegund Gallus domesticus) í tollnúmeri 0407.0001 og Annað (mysuduft) í tollnúmeri 
0404.9000 á tímabililinu frá 1. janúar n.k. til 31. desember 2004.  Við innflutning á 
frjóeggjum (0407.0001) skal gætt ákvæða laga nr. 54/1990 um innflutning dýra. 
 
Um tollkvóta á grænmeti og niðurfellingu tolla. 
Þann 19. desember sl. tók gildir reglugerð nr. 946/2003 um tollkvóta á grænmeti og 
niðurfellingu tolla.  Reglugerðin varðar verð- og magntoll vegna innflutnings á grænmeti 
á tímabilinu frá 1. janúar n.k. til 31. desember 2004. 
 
Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á hvalaafurðum og rjúpum. 
Þann 19. desember sl. tók gildi reglugerð nr. 948/2003 um úthlutun á tollkvótum vegna 
innflutnings á hvalaafurðum og rjúpum.  Ákvæðin gilda um innflutning á vörum í 
tollnúmerum 0208.4001 Hvalkjöt, fryst, 0208.4002 Hvalaafurðir, ót.a. frystar, 0208.4003 
Hvalkjöt og aðrar hvalaafurðir, nýtt eða kælt og 0208.9003 Rjúpur, frystar.   
Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar nr. 416/2002 
um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins. 
 
Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á soðnum eggjum og 
eggjarauðum. 
Fyrirhuguð er birting reglugerðar um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á soðnum 
eggjum og eggjarauðum.  Reglugerðin varðar innflutning á vörum í tollnúmerum 
0408.1901 Gerilsneyddar eggjarauður með 7% saltinnihaldi í > 5 kg umbúðum og 
0408.9901 Soðin egg í > 10 kg umbúðum á tímabilinu frá 1. janúar til 31. desember 2004. 
Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt sé ákvæði reglugerðar nr. 416/2002, 
um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins. 
 
Sjá nánar B-deild Stjórnartíðinda. 
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Reglugerð um skotelda. 
Þann 19. desember sl. tók gildi reglugerð nr.  952/2003 um skotelda.  Samkvæmt 
reglugerðinni er innlendum framleiðendum og innflytjendum skylt að útbúa, til dreifingar 
á sölustöðum, almennar leiðbeiningar um notkun skotelda og til hvaða varúðarráðstafana 
skuli grípa ef skoteldur reynist gallaður eða springur ekki eftir tendrun.  
 
Enginn má flytja inn skotelda í atvinnuskyni nema með leyfi ríkislögreglustjórans að 
undanskildum skoteldum í flokki 1.  Innflutningsleyfi felur jafnframt í sér leyfi til 
heildsölu á skoteldum, en vilji innflytjandi koma upp smásölustað skal sækja um slíkt 
leyfi til lögreglustjóra ár hvert, sbr. 24. gr. reglugerðarinnar.  Innflutningur einstaklinga á 
skoteldum til eigin nota er bannaður. 
 
Leyfi til að flytja inn skotelda í atvinnuskyni verður því aðeins gefið út að umsækjandi sé 
fyrirtæki eða félagasamtök með virðisaukaskattsnúmer og tilgreindan ábyrgðarmann sem 
hefur sérþekkingu á skoteldum og hefur náð 18 ára aldri.  
 
Óheimilt er að tollafgreiða skotelda í flokkum 1-4 nema innflytjandi leggi fram við 
tollafgreiðslu vörureikning, sem lögreglustjórinn í Reykjavík hefur samþykkt til 
innflutnings.  Sækja skal um áritun vörureiknings fyrir hverri sendingu. 
 
Í umsókn um áritun vörureiknings skal tilgreina tegundir skotelda, magn einstakra teg-
unda, stærð og samsetningu. Sérstaklega skal tilgreina þá skotelda sem eingöngu er leyft 
að nota til skoteldasýninga, sbr. viðauka reglugerðarinnar og skotelda sem eingöngu eru 
notaðir við leiksýningar, kvikmyndagerð og þess háttar. 
 
Um skyldur innflytjanda segir í 19. gr. að innflytjandi skuli geyma skotelda við 
fullnægjandi aðstæður að mati lögreglustjóra að því er varðar öryggi s.s. gegn þjófnaði, 
innbrotum, eldsvoða o.s.frv. Heimilt er að takmarka magn skotelda sem geymt er á sama 
stað og sýningavörur í flokki 4 skal geyma aðskildar frá öðrum skoteldum.  Þar sem ekki 
er sólarhringsvöktun skal birgðageymsla tengd eftirlitsmiðstöð. Um varðveislu og flutning 
á sprengjanlegum efnum, svo sem púðri, fer samkvæmt ákvæðum reglugerðar um 
sprengiefni og reglugerðar um flutning á hættulegum farmi. 
 
Innflytjanda er óheimilt, utan eigin smásölu, að selja skotelda öðrum en þeim sem hafa 
leyfi til heildsölu eða smásölu. 
 
Óheimilt er að selja skotelda sem eingöngu eru leyfðir til skoteldasýninga (flokkur 4) 
öðrum en þeim sem hafa fengið leyfi lögreglustjóra fyrir sýningu og ber seljanda að 
krefjast framvísunar á slíku leyfi áður en sala fer fram.  Hið sama gildir um skotelda sem 
ætlaðir eru til nota við leiksýningar, kvikmyndagerð og þess háttar, sbr. 30. gr. 
 
Ríkislögreglustjóri veitir leyfi til að flytja inn skotelda. 
 
Ef um er að ræða nýjar tegundir skotelda sem ekki hafa verið fluttar inn áður skulu þær 
sérstaklega tilgreindar á innflutningsskjölum. 
 
Óheimilt er að flytja inn eða selja eldri skotelda en tveggja ára.  
 
Um leyfi til útflutnings segir í 27. gr. reglugerðarinnar að enginn megi  flytja skotelda úr 
landi nema með leyfi ríkislögreglustjórans.  Þetta á þó ekki við um skotelda í flokki 1.  
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Aðeins má flytja út skotelda, sem lögreglustjórinn í Reykjavík hefur samþykkt til 
notkunar hér á landi. 
 
Um skyldur útflytjanda segir í 29. gr. að útflytjandi skuli geyma skotelda við fullnægjandi 
aðstæður að mati lögreglustjóra að því er varðar öryggi svo sem gegn þjófnaði, 
innbrotum, eldsvoða og svo framvegis. Þar sem ekki er sólarhringsvakt skal 
birgðageymsla tengd eftirlitsmiðstöð. Um varðveislu og flutning á sprengjanlegum efnum, 
svo sem púðri fer samkvæmt ákvæðum reglugerðar um sprengiefni og reglugerðar um 
flutning á hættulegum farmi.  
 
Framvísa skal útflutningsleyfi til tollayfirvalda. 
 
Framleiðandi og/eða innflytjandi skal bera kostnað af eyðingu skotelda. 
Tilkynna skal lögreglustjóra um fyrirhugaða eyðingu, sem eftir atvikum ákveður hvar og 
hvenær hún fer fram að höfðu samráði við heilbrigðisnefnd og slökkviliðsstjóra.  
Kunnáttumaður sem lögreglustjóri viðurkennir skal annast eyðingu skotelda.  
 
Eftirfarandi tafla sýnir gerðir skotelda á bannlista og er óheimilt að flytja inn, framleiða 
eða eiga þær nema með sérstöku leyfi lögreglustjórans í Reykjavík.   
Gerð Heiti Athugasemdir 
1B Reykbomba Sala bönnuð til almennings 
1E Hvellkúla Allur innflutningur bannaður 
1G, 2I Stjörnuljós Innflutningur bannaður á fosfórstjörnuljósum 
2K Handblys Innflutningur á handblysum skal ávallt sæta 

gerðarprófun 
3A, 4A Kínverji Allur innflutningur bannaður 
3G, 4G Tívolíbomba Allur innflutningur á minni en 3" bombum 

bannaður 
 
Sjá nánar B-deild Stjórnartíðinda. 
 
 
Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 540/2001, um tímabundna endurgreiðslu 2/3 
hluta virðisaukaskatts vegna kaupa eða leigu hópferðabifreiða. 
Þann 19. desember tók gildi reglugerð nr. 914/2003 um tímabundna endurgreiðslu 2/3 
hluta virðisaukaskatts vegna kaupa eða leigu hópferðabifreiða.  Með gildistöku 
reglugerðarinnar geta þeir sem leyfi hafa til fólksflutninga í atvinnuskyni samkvæmt 
lögum nr. 73/2001 um fólksflutninga, vöruflutninga og efnisflutninga á landi fengið 
endurgreidda 2/3 hluta þess virðisaukaskatts sem greiddur var/er vegna kaupa eða leigu 
hópferðabifreiða 1. september 2000 til 31. desember 2005. 
 
Auglýsing um flutningsjöfnunargjald á olíuvörum. 
Frá og með 1. janúar 2004 munu taka gildi breytingar á flutningsjöfnunargjaldi á 
olíuvörur, á grundvelli laga nr. 103/1994 um jöfnun á flutningskostnaði olíuvara. 
Breytingarnar munu hafa áhrif á neðangreindar olíuvörur sem hér segir frá og með 1. 
janúar 2004 og gildir gjaldið þar til annað verður ákveðið. 
 Gjaldalykill 

bifreiðabensín 0,36  kr. á lítra J1 
gasolía 0,73  kr. á lítra J3 
aðrar olíur og blöndur til brennslu 0,35  kr. á kg  J5 
flugvélabensín 0,10  kr. á lítra J4 
flugsteinolía(þotueldsneyti) 0,10  kr. á lítra J2 
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Samkvæmt 3. gr. laga nr. 103/1994 um jöfnun á flutningskostnaði olíuvara skulu 
dreifingaraðilar samkvæmt 1. gr. laganna, aðrir en þeir sem annast innanlandssölu á olíu í 
öllum landshlutum, greiða flutningsjöfnunargjaldið við innheimtu aðflutningsgjalda 
miðað við innflutt móttekið magn.  Tollstjórinn í Reykjavík og sýslumenn utan 
Reykjavíkur annast samkvæmt sömu grein innheimtu gjaldsins og skulu skila því til 
flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara. 
 
 
Breyting á lögum um virðisaukaskatt.  14% virðisaukaskattur af hljóðbókum. 
Samþykktar voru á Alþingi þann 12. desember sl., eftirfarandi breytingar á lögum um 
virðisaukaskatt, nr. 50/1988, með síðari breytingum.  
 
     1. gr. 

 6. tölul. 2. mgr. 14. gr. laganna orðast svo: Sala bóka, jafnt frumsaminna sem þýddra, sem og hljóðupptökur 
af lestri slíkra bóka. 

 
     2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2004.  
 
Breytingin hefur í för með sér að eftirtalin tollskrárnúmer bera 14% virðisaukaskatt frá og 
með 1. janúar 2004, sbr. breyting á tollskrá sem tekur gildi á sama tíma:  8524.3224, 
8524.3234, 8524.5124, 8524.5134, 8524.5224, 8524.5234, 8524.5324 og 8524.5334. 
 
 
Upplýsingar um tollskrárlykla til nota í tollskýrslugerðarhugbúnaði og 
aðflutningsgjöld 
Á vef tollstjóra www.tollur.is er að finna yfirlit yfir gildandi aðflutningsgjöld og 
tollskrárlykla til nota í tollskýrslugerðarhugbúnaði. 
 
Smellið hér til að fara í yfirlit aðflutningsgjalda. 
 
Smellið hér til að sækja skrá yfir tollskrárlykla til nota í hugbúnaði til tollskýrslugerðar, 
bæði vegna inn- og útflutnings. 
 
 
 

31. desember 2003 
 

Tollstjórinn í Reykjavík 
 

 
Sjá fylgiskjal I og II á næstu síðum 

http://www.tollur.is/
http://www.tollur.is/tollur/baekling/Adflgj_lyk.htm
http://www.tollur.is/tollur/smttoll/tollskra/Tollsklyklar.htm
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Fylgiskjal með tilkynningu nr. 8/2003 
 
Fylgiskjal I 
 
Úr 2207         Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika 80% eða meira miðað við 
rúmmál; etyl alkóhól og aðrir áfengir vökvar, mengað, að hvaða styrkleika sem er: 
    2207.2000     – Etylalkóhól og aðrir áfengir vökvar, mengað, að hvaða styrkleika sem 
er     3,00 kr./kg  
Úr 2905         Raðtengd alkóhól ásamt halógen- , súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiðum 
þeirra: 
         – Mettuð monohydrísk alkóhól: 
    2905.1100     – – Metanól (metylalkóhól)     3,00 kr./kg  
    2905.1200     – – Própan-l-ól (própylalkóhól) og própan-2-ól (ísóprópylalkóhól)     3,00 
kr./kg  
    2905.1300     – – Bútan-l-ól (n-bútýlalkóhól)     3,00 kr./kg  
    2905.1400     – – Önnur bútanól     3,00 kr./kg  
    2905.1500     – – Pentanól (amylalkóhól)     3,00 kr./kg  
         – Díól: 
    2905.3100     – – Etylenglýkól (etandíól)     3,00 kr./kg  
    2905.3200     – – Própylenglýkól (própan-1,2-díól)     3,00 kr./kg  
    2905.3900     – – Önnur     3,00 kr./kg  
Úr 2906         Hringliða alkólhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiðum 
þeirra: 
         – Arómatísk: 
    2906.2100     – – Bensylalkóhól     3,00 kr./kg  
Úr 2909         Eterar, eteralkóhól, eterfenól, eteralkóhólfenól, alkóhólperoxíð, 
eterperoxíð, keton peroxíð (einnig kemískt skýrgreind), og halógen-, súlfó-, nítró- 
eða nítrósóafleiður þeirra: 
         – Raðtengdir eterar og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra: 
    2909.1100     – – Díetyleter     3,00 kr./kg  
         – Eteralkóhól og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra: 
    2909.4100     – – 2,2'-Oxydíetanól (díetylenglýkól, dígól)     3,00 kr./kg  
    2909.4200     – – Monometyleterar etylenglýkóls eða díetylenglýkóls     3,00 kr./kg  
    2909.4300     – – Monobútýleterar etylenglýkóls eða díetylenglýkols     3,00 kr./kg  
    2909.4400     – – Aðrir monoalkyleterar etylenglýkóls eða díetylenglýkols     3,00 
kr./kg  
    2909.4900     – – Annað     3,00 kr./kg  
Úr 2915         Mettaðar raðtengdar monokarboxylsýrur og anhydríð, halíð, peroxíð 
og peroxysýrur þeirra; halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra: 
         – Maurasýra, sölt hennar og esterar: 
    2915.1300     – – Esterar maurasýru     3,00 kr./kg  
         – Esterar ediksýru: 
    2915.3100     – – Etylacetat     3,00 kr./kg  
    2915.3200     – – Vinylacetat     3,00 kr./kg  
    2915.3300     – – n-Bútylacetat     3,00 kr./kg  
    2915.3400     – – Ísóbútylacetat     3,00 kr./kg  
    2915.3500     – – 2-Etoxyetylacetat     3,00 kr./kg  
    2915.3900     – – Aðrir     3,00 kr./kg  
    c.      Tollskrárnúmer 2912.4100, 2912.4200 og 2912.4900 falla brott.  
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Fylgiskjal II 
 

Veiðarfæri úr gerviefnum. 
    Á veiðarfæri úr gerviefnum sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja 
úr vinnslugjald sem hér segir: 
    Úr 39., 55. og 56. kafla tollskrárinnar: 
Úr 3926         Aðrar vörur úr plasti og vörur úr efnum í nr. 3901–3914: 
         – Annars: 
    3926.9021     – – Netahringir     24,10 kr./kg  
    3926.9022     – – Neta- og trollkúlur     24,10 kr./kg  
    3926.9023     – – Vörur til veiðarfæra ót.a.     24,10 kr./kg  
Úr 5509         Garn (þó ekki saumþráður) úr syntentískum stutttrefjum, ekki umbúið 
til smásölu: 
         – Sem í er 85% eða meira að þyngd af stutttrefjum úr nyloni eða öðrum 
pólyamíðum: 
         – – Einþráða garn: 
    5509.1101     – – – Til veiðarfæragerðar     14,40 kr./kg  
         – – Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn: 
    5509.1201     – – – Til veiðarfæragerðar     14,40 kr./kg  
         – Sem í er 85% eða meira að þyngd af pólyesterstutttrefjum: 
         – – Einþráða garn: 
    5509.2101     – – – Til veiðarfæragerðar     24,10 kr./kg  
         – – Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn: 
    5509.2201     – – – Til veiðarfæragerðar     24,10 kr./kg  
         – Annað garn sem í er 85% eða meira að þyngd af syntetískum stutttrefjum: 
         – – Einþráða garn: 
    5509.4101     – – – Til veiðarfæragerðar     24,10 kr./kg  
         – – Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn: 
    5509.4201     – – – Til veiðarfæragerðar     24,10 kr./kg  
Úr 5510         Garn (þó ekki saumþráður) úr gervistutttrefjum, ekki umbúið til 
smásölu: 
         – Sem í er 85% eða meira að þyngd af gervistutttrefjum: 
         – – Einþráða garn: 
    5510.1101     – – – Til veiðarfæragerðar     24,10 kr./kg  
         – – Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn: 
    5510.1201     – – – Til veiðarfæragerðar     24,10 kr./kg  
         – Annað garn: 
    5510.9001     – – Til veiðarfæragerðar     24,10 kr./kg  
Úr 5607         Seglgarn, snæri, reipi og kaðlar, einnig brugðið eða fléttað og einnig 
gegndreypt, húð að, hjúpað eða klætt með gúmmíi eða plasti: 
         – Úr pólyetyleni eða pólyprópyleni: 
         – – Annað: 
    5607.4901     – – – Færi og línur til fiskveiða     24,10 kr./kg  
    5607.4902     – – – Kaðlar     24,10 kr./kg  
    5607.4903     – – – Einþáttungar til veiðarfæragerðar     24,10 kr./kg  
         – Úr öðrum syntetískum trefjum: 
    5607.5001     – – Færi og línur til fiskveiða     24,10 kr./kg  
    5607.5003     – – Einþáttungar til veiðarfæragerðar     24,10 kr./kg  
          – Annað: 
    5607.9001     – – Færi og línur til fiskveiða     24,10 kr./kg  
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Úr 5608         Hnýtt net úr seglgarni, snæri eða reipi; uppsett fiskinet og önnur 
fullgerð net úr spuna efnum: 
         – Úr tilbúnum spunaefnum: 
         – – Fullgerð fiskinet: 
    5608.1101     – – – Nætur     14,10 kr./kg  
    5608.1102     – – – Flotvörpur     15,90 kr./kg  
    5608.1103     – – – Rækjutroll     11,40 kr./kg  
    5608.1104     – – – Aðrar botnvörpur     15,00 kr./kg  
    5608.1105     – – – Önnur net     14,00 kr./kg  
    5608.1109     – – – Annað     24,00 kr./kg  
         – – Annað: 
    5608.1901     – – – Fiskinetjaslöngur     14,40 kr./kg  
    5608.1909     – – – Annars     24,10 kr./kg  
Úr 5609         Vörur úr garni, ræmum eða þess háttar sem lýst er í nr. 5404 eða 5405, 
seglgarni, snæri, reipum eða köðlum, ót. a.: 
    5609.0002     – Öngultaumar     24,10 kr./kg  
    5609.0003     – Botnvörpuhlífar     24,10 kr./kg 
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