
VEF-tollafgreiðsla
Veita umboð gegnum island.is



Áður en þú veitir umboð þarft þú að hafa kennitölu og Íslykil fyrirtækis.

Fyrirtækið þarf einnig að hafa heimild til VEF-tollafgreiðslu sem hægt er að sækja um á 

https://www.tollur.is/vef-tollafgreidsla/

Íslykil fyrirtækisins á eingöngu að nota til að veita umboð en ekki til innskráningar í veftollafgreiðslukerfið.



Til að komast inn í umboðsmannakerfi
island.is er byrjað á því að opna vafra og 
fara á vefsíðu island.is 
(https://www.island.is)



Þegar komið er á forsíðu island.is er hægt að
velja „Mínar síður / Pósthólf“ eða smella á
lásinn efst uppi í hægra horninu.



Innskráningarsíða island.is opnast og þú
skráir þig inn með Íslykli fyrirtækis



Eftir innskráningu opnast pósthólf
fyrirtækis inni á vefsvæði island.is. 

Á þessari síðu skal velja „Stillingar“ efst uppi
í hægra horninu, við hliðina á „Útskrá“ 
hnapp.



Á stillingarsíðu er hlekkur neðst á síðu sem
er merktur „Veita umboð / breyta 
umboðum“.

Smelltu á hann.



Nú ætti umboðssíðan að vera opin.

Efst á síðu má sjá þau umboð sem þú hefur
veitt öðrum inn í ýmis kerfi.

Þessi síða sýnir „Engin réttindi fundust“ og
„Ertu prókúruhafi?“ ef þú hefur ekki veitt
nein umboð.



Neðst á síðunni veitir þú umboð inn í
VEF-tollafgreiðsluna.



Sláðu inn kennitölu þess sem þú ætlar að 
veita umboð í kennitölureitinn.



Ef þú velur „Nafn“ ætti það að fyllast út
sjálfkrafa út frá kennitölu í fyrra skrefi.



Veldu þjónustuaðila í fellilista.
Fyrir VEF-tollafgreiðsluna er það:

„Tollstjóri – veftollafgreidsla.tollur.is“.



Veldu umboðshlutverk.

Hér er það „VEF-tollafgreiðsla“.



Veldu gildistíma. Sjálfgefið gildi er einn 
dagur, ef það á að vera lengra skal velja 
viðeigandi dagsetningu úr dagatali sem 
opnast þegar smellt er á „Gildir frá“ og 
„Gildir til“.



Nú skal smella á „Bæta við umboði“ 
hnappinn.



Hafi allt gengið eðlilega fyrir sig ætti að vera
hægt að skruna efst á síðuna aftur og sjá 
nýju færsluna í lista yfir þá sem þú hefur
veitt umboð.




