
  
 

 

1. viðauki 
 

Tollalækkanir sem Kanada veitir Íslandi 
 
Tollskrár-

svið 
Vörulýsing Bestukjara-

tollur 
Tollur 

01.01 Lifandi hestar, asnar, múlasnar og múldýr   
0101.10.00 Hreinræktuð dýr til undaneldis 0,0% Tollfrjálst 
0101.90.00 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
02.04 Kinda- eða geitakjöt, nýtt, kælt eða fryst   

0204.10.00 Lambaskrokkar, heilir og hálfir, nýir eða kældir 0,0% Tollfrjálst 

      
0204.2 Annað kindakjöt, nýtt eða kælt:   
0204.21.00 Skrokkar og hálfir skrokkar 0,0% Tollfrjálst 
0204.22.10 Af lömbum 0,0% Tollfrjálst 
0204.22.20 Af kindum 0,0% Tollfrjálst 
0204.23.00 Beinlaust 0,0% Tollfrjálst 
      
0204.30.00 Lambaskrokkar, heilir og hálfir, frystir 0,0% Tollfrjálst 
      
0204.4 Annað kindakjöt, fryst:   
0204.41.00 Skrokkar og hálfir skrokkar 2,0% Tollfrjálst 
0204.42.10 Af lömbum 0,0% Tollfrjálst 
0204.42.20 Af kindum 2,0% Tollfrjálst 
0204.43.10 Af lömbum 0,0% Tollfrjálst 
0204.43.20 Af kindum 2,5% Tollfrjálst 
      
0204.50.00 Geitakjöt 0,0% Tollfrjálst 
      
04.06 Ostur og ystingur   
0406.10 Nýr ostur (óþroskaður eða ógerjaður), einnig mysuostur og 

ystingur 
  

0406.10.10 Innan skuldbindinga um aðgang 3,32 ¢/kg Tollfrjálst 
(skyr) 

      
0409.00.00 Náttúrlegt hunang 0,0% Tollfrjálst 
0410.00.00 Ætar vörur úr dýraríkinu, ót.a. 11,0% Tollfrjálst 

      
0504.00.00 Þarmar, blöðrur og magar úr dýrum (þó ekki úr fiski), heilt 

og í stykkjum, nýtt, kælt, fryst, saltað, í saltlegi, þurrkað eða 
reykt 

0,0% Tollfrjálst 
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Tollskrár-
svið 

Vörulýsing Bestukjara-
tollur 

Tollur 

05.06 Bein og hornsló, óunnið, fitusneytt, lauslega forunnið (en 
ekki tilskorið), sýrumeðfarið eða gelatínsneytt; duft og 
úrgangur úr þessum vörum 

  

0506.10.00 Beinmyndanir og bein, sýrumeðfarið 0,0% Tollfrjálst 
0506.90.00 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
05.11 Vörur úr dýraríkinu, ót.a.; dauð dýr í 1. eða 3. kafla, óhæf 

til manneldis 
  

0511.10.00 Nautgripasæði 0,0% Tollfrjálst 
0511.91.00 Vörur úr fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum 

vatnahryggleysingjum; dauð dýr í 3. kafla 
0,0% Tollfrjálst 

      
06.01 Blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og 

forðastönglar, í dvala, vexti eða blóma; síkóríuplöntur og 
síkóríurætur, þó ekki síkoríurætur í nr. 1212 

  

0601.10 Blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og 
forðastönglar, í dvala 

  

0601.10.11 Blómlaukar: af ættkvíslinni Narcissus, aðrir en þeir sem 
blómaverslanir eða gróðrarstöðvar nota og þar sem vexti 
hefur verið flýtt eða eru til framhaldsræktunar áður en þeim 
er hent 

6,0% Tollfrjálst 

0601.10.19 Blómlaukar: aðrir 0,0% Tollfrjálst 
0601.10.21 Rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forðastönglar: Krónur 

af rabarbara eða sperglum; rótarhnýði af könnum, glitfíflum 
og bóndarósum; rótarhnýði, aðrir jarðstönglar, krónur og 
forðastönglar, sem blómaverslanir eða gróðrarstöðvar nota 
og þar sem vexti hefur verið flýtt eða eru til 
framhaldsræktunar áður en þeim er hent 

0,0% Tollfrjálst 

0601.10.29 Rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forðastönglar: annað 6,0% Tollfrjálst 
      
0601.20 Blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og 

forðastönglar, í vexti eða blóma, síkóríuplöntur og 
síkoríurætur 

  

0601.20.10 Síkóríuplöntur og síkoríurrætur; sem blómaverslanir eða 
gróðrarstöðvar nota og þar sem vexti hefur verið flýtt eða 
eru til framhaldsræktunar áður en þeim er hent; rótarhnýði 
af könnum, glitfíflum og bóndarósum 

0,0% Tollfrjálst 

0601.20.90 Annað 6,0% Tollfrjálst 
      
06.02 Aðrar lifandi plöntur (þ.m.t. rætur þeirra), græðlingar og 

gróðurkvistir; sveppaþræðir 
  

0602.90 Annað   
0602.90.90 Annað 6,0% Tollfrjálst 
      
06.03 Afskorin blóm og blómknappar sem notað er í vendi eða til 

skrauts, lifandi, þurrkað, litað, bleikt, gegndreypt eða unnið 
á annan hátt 
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Tollskrár-
svið 

Vörulýsing Bestukjara-
tollur 

Tollur 

0603.90 Annað   
0603.90.10 Gypsophila, lituð, aflituð eða gegndreypt 6,5% Tollfrjálst 
0603.90.90 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
06.04 Lauf, greinar og aðrir plöntuhlutar, án blóma eða 

blómknappa og grös, mosi og skófir, sem notað er í vendi 
eða til skrauts, nýtt, þurrkað, litað, bleikt, gegndreypt eða 
unnið á annan hátt 

  

0604.10.00 Mosi og skófir 0,0% Tollfrjálst 
      
0604.9 Annað:   
0604.91 Nýtt   
0604.91.10 Jólatré; fjaðurspergilslauf; grös og pálmalauf 0,0% Tollfrjálst 

0604.91.90 Annað 6,0% Tollfrjálst 
      
0604.99 Annað   
0604.99.10 Grös og pálmalauf 0,0% Tollfrjálst 
0604.99.90 Annað 8,0% Tollfrjálst 
      
0702.00 Tómatar, nýir eða kældir   
0702.00.11 Til vinnslu: kirsuberjatómatar 1,41 ¢/kg en 

ekki minna 
en 9,5% 

Tollfrjálst 

0702.00.19 Til vinnslu: aðrir 1,41 ¢/kg en 
ekki minna 

en 9,5% 

Tollfrjálst 

0702.00.21 Aðrir en til vinnslu: kirsuberjatómatar, fluttir inn á tímabili 
sem hægt er að skipta í tvö aðskilin tímabil, sem eru 
tilgreind með fyrirmælum ráðuherra almannaöryggis og 
neyðarviðbúnaðar eða forseta Landamærastofnunar Kanada 
(e. Canada Border Service Agency), og eru ekki lengri  en 
32 vikur samtals á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. 
mars 

4,68 ¢/kg en 
ekki minna 
en 12,5% 

Tollfrjálst 

0702.00.29 Annað en til vinnslu: aðrir kirsuberjatómatar 0,0% Tollfrjálst 
0702.00.91 Aðrir: fluttir inn á tímabili sem hægt er að skipta í tvö 

aðskilin tímabil, sem eru tilgreind með fyrirmælum ráðherra 
almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar eða forseta 
Landamærastofnunar Kanada og eru ekki lengri en 32 vikur 
samtals á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. mars 

4,68 ¢/kg en 
ekki minna 
en 12,5% 

Tollfrjálst 

0702.00.99 Aðrir: aðrir 0,0% Tollfrjálst 
      
07.03 Laukur, skalottlaukur, hvítlaukur, blaðlaukur og aðrar 

skyldar matjurtir, nýjar eða kældar 
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Tollskrár-
svið 

Vörulýsing Bestukjara-
tollur 

Tollur 

0703.10 Laukur og skalottlaukur   
0703.10.10 Laukfjölgun 4,23 ¢/kg en 

ekki minna 
en 9,5% 

Tollfrjálst 

0703.10.21 Laukur, sætur matlaukur, til vinnslu: flutt inn á tímabili, 
sem er tilgreint með fyrirmælum ráðherra almannaöryggis 
og neyðarviðbúnaðar eða forseta Landamærastofnunar 
Kanada og er ekki lengra en 32 vikur á hverju 12 mánaða 
tímabili sem lýkur 31. mars 

2,12 ¢/kg en 
ekki minna 

en 9,5% 

Tollfrjálst 

0703.10.29 Sætur matlaukur til vinnslu: annað 0,0% Tollfrjálst 
0703.10.31 Laukur eða skalottlaukur, grænn: fluttur inn á tímabili sem 

hægt er að skipta í tvö aðskilin tímabil, sem eru tilgreind 
með fyrirmælum ráðherra almannaöryggis og 
neyðarviðbúnaðar eða forseta Landamærastofnunar Kanada 
og eru ekki lengri en 22 vikur samtals á hverju 12 mánaða 
tímabili sem lýkur 31. mars 

4,68 ¢/kg en 
ekki minna 
en 10,5% 

Tollfrjálst 

0703.10.39 Laukur eða skalottlaukur, grænn: annað 0,0% Tollfrjálst 
0703.10.41 Þurrkaður skalottlaukur: fluttur inn á tímabili sem hægt er 

að skipta í tvö aðskilin tímabil, sem eru tilgreind með 
fyrirmælum ráðherra almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar 
eða forseta Landamærastofnunar Kanada og eru ekki lengri 
en 46 vikur samtals á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 
31. mars 

2,81 ¢/kg en 
ekki minna 
en 12,5% 

Tollfrjálst 

0703.10.49 Þurrkaður skalottlaukur: annað 0,0% Tollfrjálst 
0703.10.91 Annað: flutt inn á tímabili sem hægt er að skipta í tvö 

aðskilin tímabil, sem eru tilgreind með fyrirmælum ráðherra 
almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar eða forseta 
Landamærastofnunar Kanada og eru ekki lengri en 46 vikur 
samtals á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. mars 

2,81 ¢/kg en 
ekki minna 
en 12,5% 

Tollfrjálst 

0703.10.99 Annað: annað 0,0% Tollfrjálst 
      
0703.20.00 Hvítlaukur 0,0% Tollfrjálst 
0703.90.00 Blaðlaukur og aðrar skyldar matjurtir 0,0% Tollfrjálst 
      
07.04 Hvítkál, blómkál, hnúðkál, fóðurmergkál og áþekkt ætt kál, 

nýtt eða kælt 
  

0704.20 Rósakál   
0704.20.11 Flutt inn á tímabili, sem er tilgreint með fyrirmælum 

ráðherra almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar eða forseta 
Landamærastofnunar Kanada og er ekki lengra en 20 vikur 
á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. mars: í 
umbúðum sem vega ekki meira en 2,27 kg 

5,62 ¢/kg en 
ekki minna 

en 10,5% að 
viðbættum 

4% 

Tollfrjálst 
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Tollskrár-
svið 

Vörulýsing Bestukjara-
tollur 

Tollur 

0704.20.12 Flutt inn á tímabili, sem er tilgreint með fyrirmælum 
ráðherra almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar eða forseta 
Landamærastofnunar Kanada og er ekki lengra en 20 vikur 
á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. mars: í lausri 
vigt eða umbúðum sem vega meira en 2,27 kg 

5,62 ¢/kg en 
ekki minna 
en 10,5% 

Tollfrjálst 

0704.20.90 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
0704.90 Annað   
0704.90.90 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
07.05 Salat (Lactuca sativa) og síkoría (Cichorium spp.), nýtt eða 

kælt 
  

0705.1 Salat:   
0705.11 Salat, kálhausar (head lettuce)   
0705.11.11 Flutt inn á tímabili sem hægt er að skipta í tvö aðskilin 

tímabil, sem eru tilgreind með fyrirmælum ráðherra 
almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar eða forseta 
Landamærastofnunar Kanada og eru ekki lengri en 16 vikur 
samtals á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. mars: í 
umbúðum sem vega ekki meira en 2,27 kg 

2,35 ¢/kg en 
ekki minna 

en 12,5% að 
viðbættum 

4% 

Tollfrjálst 

0705.11.12 Flutt inn á tímabili sem hægt er að skipta í tvö aðskilin 
tímabil, sem eru tilgreind með fyrirmælum ráðherra 
almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar eða forseta 
Landamærastofnunar Kanada og sem eru ekki lengri en 16 
vikur samtals á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. 
mars: í lausri vigt eða umbúðum sem vega meira en 2,27 kg 

2,35 ¢/kg en 
ekki minna 
en 12,5% 

Tollfrjálst 

0705.11.90 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
0705.19 Annað   
0705.19.11 Flutt inn á tímabili sem hægt er að skipta í tvö aðskilin 

tímabil, sem eru tilgreind með fyrirmælum ráðherra 
almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar eða forseta 
Landamærastofnunar Kanada og eru ekki lengri en 16 vikur 
samtals á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. mars: í 
umbúðum sem vega ekki meira en 2,27 kg 

2,35 ¢/kg en 
ekki minna 
en 125% að 
viðbættum 

4% 

Tollfrjálst 

0705.19.12 Flutt inn á tímabili sem hægt er að skipta í tvö aðskilin 
tímabil, sem eru tilgreind með fyrirmælum ráðherra 
almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar eða forseta 
Landamærastofnunar Kanada og eru ekki lengri en 16 vikur 
samtals á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. mars: í 
lausri vigt eða umbúðum sem vega meira en 2,27 kg 

2,35 ¢/kg en 
ekki minna 
en 12,5% 

Tollfrjálst 

0705.19.90 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
0705.21.00 Kaffifífilsblöð (Cichorium intybus var. foliosum) 0,0% Tollfrjálst 
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Tollskrár-
svið 

Vörulýsing Bestukjara-
tollur 

Tollur 

0705.29.00 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
07.06 Gulrætur, næpur, rauðrófur, hafursrót, seljurót, radísur og 

áþekkar ætar rætur, nýjar eða kældar 
  

0706.90.90 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
0707.00 Gúrkur og reitagúrkur, nýjar eða kældar   
0707.00.10 Til vinnslu 1,41 ¢/kg en 

ekki minna 
en 6% 

Tollfrjálst 

0707.00.91 Annað: flutt inn á tímabili sem hægt er að skipta í tvö 
aðskilin tímabil, sem eru tilgreind með fyrirmælum ráðherra 
almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar eða forseta 
Landamærastofnunar Kanada og eru ekki lengri en 30 vikur 
samtals á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. mars 

4,22 ¢/kg en 
ekki minna 
en 12,5% 

Tollfrjálst 

0707.00.99 Annað: annað 0,0% Tollfrjálst 
      
07.08 Belgávextir, með eða án hýðis, nýir eða kældir   

0708.10 Ertur (Pisum sativum)   
0708.10.10 Til vinnslu 1,41 ¢/kg en 

ekki minna 
en 6% 

Tollfrjálst 

0708.10.91 Annað: flutt inn á tímabili, sem er tilgreint með fyrirmælum 
ráðherra almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar eða forseta 
Landamærastofnunar Kanada og er ekki lengra en 12 vikur 
á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. mars 

3,75 ¢/kg en 
ekki minna 

en 8,5% 

Tollfrjálst 

0708.10.99 Annað: annað 0,0% Tollfrjálst 
      
0708.20 Belgaldin (Vigna spp., Phaseolus spp.)   
0708.20.10 Belgbaunir til vinnslu 1,41 ¢/kg en 

ekki minna 
en 6% 

Tollfrjálst 

0708.20.21 Aðrar belgbaunir, fluttar inn á tímabili sem hægt er að 
skipta í tvö aðskilin tímabil, sem eru tilgreind með 
fyrirmælum ráðherra almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar 
eða forseta Landamærastofnunar Kanada  og eru ekki lengri 
en 14 vikur samtals á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 
31. mars: í umbúðum sem vega ekki meira en 2,27 kg 

3,75 ¢/kg en 
ekki minna 
en 8,5% að 
viðbættum 

4% 

Tollfrjálst 
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Tollskrár-
svið 

Vörulýsing Bestukjara-
tollur 

Tollur 

0708.20.22 Aðrar belgbaunir, fluttar inn á tímabili sem hægt er að 
skipta í tvö aðskilin tímabil, sem eru tilgreind með 
fyrirmælum ráðherra almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar 
eða forseta Landamærastofnunar Kanada og eru ekki lengri 
en 14 vikur samtals á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 
31. mars: í lausri vigt eða umbúðum sem vega meira en 2,27 
kg 

3,75 ¢/kg en 
ekki minna 

en 8,5% 

Tollfrjálst 

0708.20.30 Aðrar belgbaunir 0,0% Tollfrjálst 
0708.20.90 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
0708.90 Annað   
0708.90.00 Aðrir belgávextir 0,0% Tollfrjálst 
      
07.09 Aðrar matjurtir, nýjar eða kældar   
0709.20 Spergill   
0709.20.10 Til vinnslu 5,51 ¢/kg en 

ekki minna 
en 7,5% 

Tollfrjálst 

0709.20.91 Annað: Flutt inn á tímabili, sem er tilgreint með fyrirmælum 
ráðherra almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar eða forseta 
Landamærastofnunar Kanada og er ekki lengra en 8 vikur á 
hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. mars 

10,31 ¢/kg 
en ekki 

minna en 
12,5% 

Tollfrjálst 

0709.20.99 Annað: annað 0,0% Tollfrjálst 
      
0709.30.00 Eggaldinjurtir 0,0% Tollfrjálst 
      
0709.59 Annað   
0709.59.20 Tröfflur 0,0% Tollfrjálst 
      
0709.60 Aldin Capsicumættarinnar eða Pimentaættarinnar:   

0709.60.10 Flutt inn á tímabili, sem er tilgreint með fyrirmælum 
ráðherra almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar eða forseta 
Landamærastofnunar Kanada og er ekki lengra en 12 vikur 
á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. mars 

3,75 ¢/kg en 
ekki minna 

en 8,5% 

Tollfrjálst 

0709.60.90 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
0709.70.00 Spínat, Nýja-Sjálandsspínat og hrímblaðka (garðspínat) 0,0% Tollfrjálst 

      
0709.90 Annað   
0709.90.11 Steinselja: flutt inn á tímabili, sem er tilgreint með 

fyrirmælum ráðherra almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar 
eða forseta Landamærastofnunar Kanada og er ekki lengra 
en 16 vikur á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. mars 

3,28 ¢/kg en 
ekki minna 

en 8,5% 

Tollfrjálst 
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Tollskrár-
svið 

Vörulýsing Bestukjara-
tollur 

Tollur 

0709.90.19 Steinselja: annað 0,0% Tollfrjálst 
0709.90.31 Sykurmaískólfar, fluttir inn á tímabili, sem er tilgreint með 

fyrirmælum ráðherra almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar 
eða forseta Landamærastofnunar Kanada og er ekki lengra 
en 12 vikur á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. 
mars: í umbúðum sem vega ekki meira en 2,27 kg 

2,81 ¢/kg en 
ekki minna 

en 12,5% að 
viðbættum 

4% 

Tollfrjálst 

0709.90.32 Sykurmaískólfar, fluttir inn á tímabili, sem er tilgreint með 
fyrirmælum ráðherra almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar 
eða forseta Landamærastofnunar Kanada og er ekki lengra 
en 12 vikur á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. 
mars: í lausri vigt eða umbúðum sem vega meira en 2,27 kg 

2,81 ¢/kg en 
ekki minna 
en 12,5% 

Tollfrjálst 

0709.90.40 Aðrir sykurmaískólfar 0,0% Tollfrjálst 
0709.90.50 Ætiþistill 0,0% Tollfrjálst 
0709.90.90 annað 0,0% Tollfrjálst 
      
07.10 Matjurtir (ósoðnar eða soðnar með gufu eða í vatni), frystar   

0710.21.00 Ertur (Pisum sativum) 9,5% Tollfrjálst 
0710.22.00 Belgaldin (Vigna spp., Phaseolus spp.) 9,5% Tollfrjálst 
0710.29.10 Hænsnabaunir (garbanzos) lúpínubaunir, dúfnabaunir 

(Kongó, dahl og toor), katabaunir, angólabaunir og gúarfræ 
0,0% Tollfrjálst 

0710.29.90 Annað 9,5% Tollfrjálst 
0710.30.00 Spínat, Nýja-Sjálandsspínat og hrímblaðka (garðspínat) 0,0% Tollfrjálst 

0710.80.10 Spergill 19,0% Tollfrjálst 
0710.80.20 Spergilkál og blómkál [Í gildi frá 1. janúar 2003] 12,5% Tollfrjálst 
0710.80.30 Rósakál; Sveppir 12,5% Tollfrjálst 
0710.80.40 Dverggulrætur (ekki lengri en 11 cm) 11,0% Tollfrjálst 

0710.80.50 Ætiþistlar (jarðartískokka eða hnúskaljós), bambussprotar, 
kaktuslauf (nopales), salatþistill, kóríander (kínversk eða 
mexíkósk steinselja eða Yen Sai), jíkamarót, garðakerfill, 
fílseyra, okra, trjátómatur (trjátómatar), fáfnisgras, 
tomatillo, paprika af yrkinu „Topedo“, tröfflur og súpugull 

0,0% Tollfrjálst 

0710.80.90 Annað 9,5% Tollfrjálst 
0710.90.00 Matjurtablöndur 12,5% Tollfrjálst 
      
07.11 Matjurtir, varðar skemmdum til bráðabirgða (t.d. með 

brennisteinstvíildisgasi, saltlegi, brennisteinssýrlingi eða 
öðrum verndandi upplausnum), en óhæfar í því ástandi til 
manneldis 

  

0711.20.00 Ólífur 0,0% Tollfrjálst 
      
0711.40 Gúrkur og reitagúrkur   
0711.40.10 Reitagúrkur, að hámarki 19 mm í þvermál, til notkunar í 

framleiðslu á fullunnum reitagúrkum 
0,0% Tollfrjálst 

0711.40.90 Annað 10,5% Tollfrjálst 
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Tollskrár-
svið 

Vörulýsing Bestukjara-
tollur 

Tollur 

0711.5 Sveppir og tröfflur   
0711.51.00 Sveppir af ættinni Agaricus 8,0% Tollfrjálst 
0711.59.00 Annað 8,0% Tollfrjálst 
      
0711.90 Aðrar matjurtir; matjurtablöndur   
0711.90.10 Kapar 0,0% Tollfrjálst 
      
0712.20.00 Laukur 6,0% Tollfrjálst 
      
0712.3 Sveppir, skógareyru (Auricularia spp.), hlaupsveppir 

(Tremella spp.) og tröfflur 
  

0712.31.00 Sveppir af ættinni Agaricus 6,0% Tollfrjálst 
0712.32.00 Skógareyru (Auricularia spp.) 6,0% Tollfrjálst 
0712.33.00 Hlaupsveppur (Tremella spp.) 6,0% Tollfrjálst 
      
0712.39 Annað   
0712.39.10 Sveppir 6,0% Tollfrjálst 
0712.39.20 Tröfflur 0,0% Tollfrjálst 
      
0712.90 Aðrar matjurtir; matjurtablöndur:   
0712.90.10 Þurrkað grænmeti, þ.m.t. hvítlaukur en þó ekki 

kartöflumjöl, til notkunar í framleiðslu á matvælum; fræ af 
sykurmaís; tarragon, sætt majoran og sar 

0,0% Tollfrjálst 

0712.90.20 Hvítlaukur, annað 6,0% Tollfrjálst 
0712.90.90 Annað 6,0% Tollfrjálst 
      
07.13 Þurrkaðir belgávextir, afhýddir, einnig flysjaðir eða klofnir   

0713.10 Ertur (Pisum sativum)   
0713.10.10 Fræ, í umbúðum sem vega ekki meira en 500 g 5,5% Tollfrjálst 
0713.10.90 annað 0,0% Tollfrjálst 
      
0713.20.00 Hænsnabaunir (garbanzos) 0,0% Tollfrjálst 
      
0713.3 Belgbaunir (Vigna spp., Phaseolus spp.):   
0713.31 Belgbaunir af tegundinni Vigna mungo (L.) Hepper eða 

Vigna radiata (L.) Wilczek 
  

0713.31.10 Af tegundinni Vigna radiata (L.) Wilczek, í lausri vigt eða í 
umbúðum sem vega meira en 500 g 

0,0% Tollfrjálst 

0713.31.90 Annað 2,0% Tollfrjálst 
      
0713.32.00 Litlar rauðar (Adzuki) baunir (Phaseolus eða Vigna 

angularis) 
2,0% Tollfrjálst 

      
0713.33 Nýrnabaunir, þar með taldar hvítar belgbaunir (Phaseolus 

vulgaris) 
  

0713.33.10 Fræ 0,0% Tollfrjálst 
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Tollskrár-
svið 

Vörulýsing Bestukjara-
tollur 

Tollur 

0713.33.91 Annað: Rauðar nýrnabaunir 0,0% Tollfrjálst 
0713.33.99 Annað: annað 2,0% Tollfrjálst 
      
0713.39 Annað   
0713.39.10 Smjörbaunir 0,0% Tollfrjálst 
0713.39.90 Annað 2,0% Tollfrjálst 
      
0713.40.00 Linsubaunir 0,0% Tollfrjálst 
      
0713.50 Breiðbaunir (Vicia faba var. major) og hestabaunir (Vicia 

faba var. equina, Vicia faba var. minor) 
  

0713.50.10 Fræ í lausri vigt eða í umbúðum sem vega meira en 500 g 0,0% Tollfrjálst 

0713.50.90 Annað 2,0% Tollfrjálst 
      
0713.90 Annað   
0713.90.10 Fræ í lausri vigt eða í umbúðum sem vega meira en 500 g 0,0% Tollfrjálst 

0713.90.90 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
07.14 Maníókarót, örvarrót, saleprót, Jerúsalemartískokka, 

sæthnúður og áþekkar rætur og hnýði sem innihalda mikið 
af sterkju eða inúlíni, nýtt, kælt, fryst eða þurrkað, einnig 
sneitt eða í kögglum; sagópálmamergur 

  

0714.10.00 Maníókarót (cassava) 0,0% Tollfrjálst 
0714.20.00 Sætuhnúðar 0,0% Tollfrjálst 
0714.90.10 Fryst, annað en vatnshnetur 9,5% Tollfrjálst 
0714.90.90 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
08.01 Kókoshnetur, parahnetur og kasúhnetur, nýjar eða 

þurrkaðar, einnig afhýddar eða flysjaðar. 
  

0801.1 Kókoshnetur:   
0801.11.00 Þurrkaðar og rifnar 0,0% Tollfrjálst 
0801.19.00 Aðrar 0,0% Tollfrjálst 
      
0801.2 Parahnetur:   
0801.21.00 Í hýði 0,0% Tollfrjálst 
0801.22.00 Afhýddar 0,0% Tollfrjálst 
      
0801.3 Kasúhnetur   
0801.31.00 Í hýði 0,0% Tollfrjálst 
0801.32.00 Afhýddar 0,0% Tollfrjálst 
      
08.02 Aðrar hnetur, nýjar eða þurrkaðar, einnig afhýddar eða 

flysjaðar 
  

0802.1 Möndlur:   
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Tollskrár-
svið 

Vörulýsing Bestukjara-
tollur 

Tollur 

0802.11.00 Í hýði 0,0% Tollfrjálst 
0802.12.00 Afhýddar 0,0% Tollfrjálst 
      
0802.2 Heslihnetur (Corylus spp.):   
0802.21.00 Í hýði 0,0% Tollfrjálst 
0802.22.00 Afhýddar 0,0% Tollfrjálst 
      
0802.3 Valhnetur:   
0802.31.00 Í hýði 0,0% Tollfrjálst 
0802.32.00 Afhýddar 0,0% Tollfrjálst 
      
0802.40.00 Kastaníuhnetur (Castanea spp.) 0,0% Tollfrjálst 
0802.50.00 Hjartaaldin  0,0% Tollfrjálst 
0802.60.00 Makadamíuhnetur 0,0% Tollfrjálst 
0802.90.00 Aðrar 0,0% Tollfrjálst 
0803.00.00 Bananar, þar með taldir mjölbananar, nýir eða þurrkaðir 0,0% Tollfrjálst 
      
08.04 Döðlur, fíkjur, ananas, lárperur (avocado), guavaber, 

mangóaldin og mangóstínaldin, nýtt eða þurrkað 
  

0804.10.00 Döðlur 0,0% Tollfrjálst 
0804.20.00 Fíkjur 0,0% Tollfrjálst 
0804.30.00 Ananas 0,0% Tollfrjálst 
0804.40.00 Lárperur 0,0% Tollfrjálst 
0804.50.00 Guavaber, mangóaldin og mangóstínaldin 0,0% Tollfrjálst 
      
08.05 Sítrusávextir, nýir eða þurrkaðir   
0805.10.00 Appelsínur 0,0% Tollfrjálst 
0805.20.00 Mandarínur (þar með taldar tangarínur og satsúmur); 

klementínur, wilkingávextir og áþekkir blendingar 
sítrustegunda 

0,0% Tollfrjálst 

0805.40.00 Greipaldin, þar með talin pómeló 0,0% Tollfrjálst 
0805.50.00 Sítrónur (Citrus limon, Citrus limonum) og súraldin (Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia) 
0,0% Tollfrjálst 

0805.90.00 Aðrir 0,0% Tollfrjálst 
      
08.06 Vínber, ný eða þurrkuð   
0806.10 Ný   
0806.10.11 Vínber af tegundinni Vitis labrusca, í sínu náttúrlega 

ástandi: flutt inn á tímabili, sem er tilgreint með fyrirmælum 
ráðherra almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar eða forseta 
Landamærastofnunar Kanada og er ekki lengra en 15 vikur 
á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. mars 

1,41 ¢/kg Tollfrjálst 

0806.10.19 Vínber af tegundinni Vitis labrusca, í sínu náttúrlega 
ástandi: önnur 

0,0% Tollfrjálst 

0806.10.91 Önnur: í sínu náttúrlega ástandi 0,0% Tollfrjálst 
0806.10.99 Önnur: önnur 6,0% Tollfrjálst 
      
0806.20.00 Þurrkuð 0,0% Tollfrjálst 
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Tollskrár-
svið 

Vörulýsing Bestukjara-
tollur 

Tollur 

08.07 Melónur (þar með taldar vatnsmelónur) og pápáaldin 
(papayas), nýtt 

  

0807.1 Melónur (þar með taldar vatnsmelónur):   
0807.11.00 Vatnsmelónur 0,0% Tollfrjálst 
0807.19.00 Aðrar 0,0% Tollfrjálst 
      
0807.20.00 Pápáaldin (papayas) 0,0% Tollfrjálst 
      
08.08 Epli, perur og kveður, nýtt   
0808.10 Epli   
0808.10.10 Önnur: í sínu náttúrlega ástandi 0,0% Tollfrjálst 
0808.10.90 Önnur 8,5% Tollfrjálst 
      
0808.20 Perur og kveður   
0808.20.10 Perur til vinnslu 2,12 ¢/kg en 

ekki minna 
en 8% 

Tollfrjálst 

0808.20.21 Aðrar perur: fluttar inn á tímabili, sem er tilgreint með 
fyrirmælum ráðherra almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar 
eða forseta Landamærastofnunar Kanada og er ekki lengra 
en 24 vikur á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. mars 

2,81 ¢/kg en 
ekki minna 
en 10,5% 

Tollfrjálst 

0808.20.29 Aðrar perur: aðrar 0,0% Tollfrjálst 
0808.20.30 Kveður 0,0% Tollfrjálst 
      
08.09 Apríkósur, kirsuber, ferskjur (þar með taldar nektarínur), 

plómur og þyrniplómur, nýtt 
  

0809.10 Apríkósur   
0809.10.10 Til vinnslu 2,12 ¢/kg en 

ekki minna 
en 8% 

Tollfrjálst 

0809.10.91 Aðrar: fluttar inn á tímabili, sem er tilgreint með 
fyrirmælum ráðherra almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar 
eða forseta Landamærastofnunar Kanada og er ekki lengra 
en 10 vikur á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. mars 

4,68 ¢/kg en 
ekki minna 
en 10,5% 

Tollfrjálst 

0809.10.99 Annað: annað 0,0% Tollfrjálst 
      
0809.20 Kirsuber   
0809.20.10 Sæt, til vinnslu 5,64 ¢/kg en 

ekki minna 
en 8% 

Tollfrjálst 

0809.20.21 Súr, í sínu náttúrlega ástandi: flutt inn á tímabili, sem er 
tilgreint með fyrirmælum ráðherra almannaöryggis og 
neyðarviðbúnaðar eða forseta Landamærastofnunar Kanada 
og er ekki lengra en 10 vikur á hverju 12 mánaða tímabili 
sem lýkur 31. mars 

5,64 ¢/kg en 
ekki minna 

en 8% 

Tollfrjálst 
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Tollskrár-
svið 

Vörulýsing Bestukjara-
tollur 

Tollur 

0809.20.29 Súr, í sínu náttúrlega ástandi: önnur 0,0% Tollfrjálst 
0809.20.31 Önnur, í sínu náttúrlega ástandi: flutt inn á tímabili, sem er 

tilgreint með fyrirmælum ráðherra almannaöryggis og 
neyðarviðbúnaðar eða forseta Landamærastofnunar Kanada 
 og er ekki lengra en 8 vikur á hverju 12 mánaða tímabili 
sem lýkur 31. mars 

5,62 ¢/kg en 
ekki minna 

en 8,5% 

Tollfrjálst 

0809.20.39 Önnur, í sínu náttúrlega ástandi: önnur 0,0% Tollfrjálst 
0809.20.90 Önnur 6,0% Tollfrjálst 
      
0809.30 Ferskjur, þar með taldar nektarínur   
0809.30.10 Ferskjur, að undanskildum nektarínum, til vinnslu 2,82 ¢/kg en 

ekki minna 
en 8% 

Tollfrjálst 

0809.30.21 Aðrar ferskjur, í sínu náttúrlega ástandi, að undanskildum 
nektarínum: fluttar inn á tímabili, sem er tilgreint með 
fyrirmælum ráðherra almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar 
eða forseta Landamærastofnunar Kanada og er ekki lengra 
en 14 vikur á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. mars 

5,62 ¢/kg en 
ekki minna 
en 10,5% 

Tollfrjálst 

0809.30.29 Aðrar ferskjur, í sínu náttúrlega ástandi, að undanskildum 
nektarínum: aðrar 

0,0% Tollfrjálst 

0809.30.30 Nektarínur, í sínu náttúrlega ástandi 0,0% Tollfrjálst 
0809.30.90 Annað 8,5% Tollfrjálst 
      
0809.40 Plómur og þyrniplómur   
0809.40.10 Sveskjuplómur, til vinnslu 1,06 ¢/kg en 

ekki minna 
en 8% 

Tollfrjálst 

0809.40.21 Aðrar sveskjuplómur, í sínu náttúrlega ástandi: fluttar inn á 
tímabili, sem er tilgreint með fyrirmælum ráðherra 
almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar eða forseta 
Landamærastofnunar Kanada og er ekki lengra en 12 vikur 
á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. mars 

2,81 ¢/kg en 
ekki minna 
en 10,5% 

Tollfrjálst 

0809.40.29 Aðrar sveskjuplómur, í sínu náttúrlega ástandi: aðrar 0,0% Tollfrjálst 
0809.40.31 Plómur, aðrar en sveskjuplómur, og þyrniplómur, í sínu 

náttúrlega ástandi: fluttar inn á tímabili, sem er tilgreint með 
fyrirmælum ráðherra almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar 
eða forseta Landamærastofnunar Kanada og er ekki lengra 
en 12 vikur á hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. mars 

3,75 ¢/kg en 
ekki minna 
en 10,5% 

Tollfrjálst 

0809.40.39 Plómur, aðrar en sveskjuplómur, og þyrniplómur, í sínu 
náttúrlega ástandi: aðrar 

0,0% Tollfrjálst 

0809.40.90 Annað 8,5% Tollfrjálst 
      
08.10 Aðrir ávextir, nýir   
 



-14- 

 

Tollskrár-
svið 

Vörulýsing Bestukjara-
tollur 

Tollur 

0810.10 Jarðarber   
0810.10.10 Til vinnslu [Í gildi frá 1. janúar 2003] 5,62 ¢/kg en 

ekki minna 
en 8,5% 

Tollfrjálst 

0810.10.91 Önnur: flutt inn á tímabili, sem er tilgreint með fyrirmælum 
ráðherra almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar eða forseta 
Landamærastofnunar Kanada og er ekki lengra en 8 vikur á 
hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. mars 

5,62 ¢/kg en 
ekki minna 

en 8,5% 

Tollfrjálst 

0810.10.99 Önnur: önnur 0,0% Tollfrjálst 
      
0810.20 Hindber, brómber, mórber og lóganber   
0810.20.11 Hindber og lóganber, í sínu náttúrlega ástandi: flutt inn á 

tímabili, sem er tilgreint með fyrirmælum ráðherra 
almannaöryggis og neyðarviðbúnaðar eða forseta 
Landamærastofnunar Kanada og er ekki lengra en 6 vikur á 
hverju 12 mánaða tímabili sem lýkur 31. mars 

0,0% Tollfrjálst 

0810.20.19 Hindber og lóganber, í sínu náttúrlega ástandi: önnur 0,0% Tollfrjálst 
0810.20.90 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
0810.40 Trönuber, aðalbláber og aðrir ávextir af ættinni Vaccinium   

0810.40.10 Í sínu náttúrlega ástandi 0,0% Tollfrjálst 
0810.40.90 Aðrir 0,0% Tollfrjálst 
      
0810.50.00 Kívíávextir 0,0% Tollfrjálst 
0810.60.00 Durianaldin 0,0% Tollfrjálst 
      
0810.90 Annars   
0810.90.10 Sólber, hvítar og rauðar kúrennur (rifsber) og garðaber 

(stikilsber) 
0,0% Tollfrjálst 

0810.90.90 Annars 0,0% Tollfrjálst 
      
08.11 Ávextir og hnetur, ósoðið eða soðið í gufu eða vatni, fryst, 

einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni 
  

0811.10 Jarðarber   
0811.10.10 Til vinnslu [Í gildi frá 1. janúar 2003] 5,62 ¢/kg en 

ekki minna 
en 8,5% 

Tollfrjálst 

0811.10.90 Annað [Í gildi frá 1. janúar 2003] 12,5% Tollfrjálst 
      
0811.20.00 Hindber, brómber, mórber, lóganber, sólber, hvítar og 

rauðar kúrennur (ribsber) og garðaber (stikilsber) 
6,0% Tollfrjálst 

      
0811.90 Annað   
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Tollskrár-
svið 

Vörulýsing Bestukjara-
tollur 

Tollur 

0811.90.10 Kirsuber 9,37 ¢/kg en 
ekki minna 
en 12,5% 

Tollfrjálst 

0811.90.20 Ferskjur 10,5% Tollfrjálst 

0811.90.90 Annað 0,0% Tollfrjálst 

      

08.12 Ávextir og hnetur, varið skemmdum til bráðabirgða (t.d. 
með brennisteinstvíildisgasi, saltlegi, brennisteinssýrlingi 
eða öðrum verndandi upplausnum), en óhæfar í því ástandi 
til manneldis 

  

0812.10 Kirsuber   

0812.10.10 Steinlaus sæt kirsuber, með stilkum, varið skemmdum til 
bráðabirgða með brennisteinstvíildisgasi, til notkunar við 
framleiðslu á maraschino-kirsuberjum með stilkum 

0,0% Tollfrjálst 

0812.10.90 Annað 9,37 ¢/kg en 
ekki minna 
en 10,5% 

Tollfrjálst 

0812.90.10 Havaíhindber, akíplóma, elfarperur, sandperur, lárperur, 
bananar, brauðaldin, stjörnualdin, kajót, morgunberkja 
(Jamaíkuepli), sítrusávextir, döðlur, dúrían, joðber, fíkjur, 
beiskjugúrka (balsampera), hunangsber, gvavaber, 
brasilíuplóma, brjóstaber, kívíávextir, konfektepli, litkaber 
(lychees), japansplóma, aldarlilja, mameyepli, mangóaldin, 
mangóstínaldin, melónur, pápáaldin (papayas), píslaraldin, 
pavpav-aldin, persimóníur, ananas, mjölbananar, plómósa 
(plumcot), fíkjukaktus, granatepli, kveður, rangpur-límónur, 
sapódilla, stjörnuepli, tamarind, tangeló-aldin og ugli 

0,0% Tollfrjálst 

0812.90.20 Jarðarber 9,37 ¢/kg en 
ekki minna 
en 14,5% 

Tollfrjálst 

0812.90.90 Annað 6,0% Tollfrjálst 

      

08.13 Ávextir, þurrkaðir, aðrir en í nr. 0801-0806; blöndur af 
hnetum eða þurrkuðum ávöxtum í þessum kafla 

  

0813.10.00 Apríkósur 0,0% Tollfrjálst 

0813.20.00 Sveskjur 0,0% Tollfrjálst 

0813.30.00 Epli 6,0% Tollfrjálst 

0813.40.00 Aðrir ávextir 0,0% Tollfrjálst 

0813.50.00 Blöndur af hnetum eða þurrkuðum ávöxtum í þessum kafla 0,0% Tollfrjálst 
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Tollskrár-
svið 

Vörulýsing Bestukjara-
tollur 

Tollur 

0814.00.00 Hýði af sítrusávöxtum eða melónum (þar með talið af 
vatnsmelónum), nýtt, fryst, þurrkað eða varið skemmdum til 
bráðabirgða með saltlegi, brennisteinssýrlingi eða öðrum 
verndandi upplausnum 

0,0% Tollfrjálst 

0903.00.00 Maté 0,0% Tollfrjálst 
      
09.04 Pipar af ættinni Piper; þurrkaðir, pressaðir eða malaðir 

ávextir af ættinni Capsicum eða af ættinni Pimenta 
  

0904.1 Pipar   
0904.11.00 Hvorki pressaður né mulinn 0,0% Tollfrjálst 
0904.12.00 Pressaður eða mulinn 3,0% Tollfrjálst 
      
0904.20 Ávextir af ættinni Capsicum eða af ættinni Pimenta, 

þurrkaðir, pressaðir eða malaðir 
  

0904.20.10 Pressaðir eða malaðir, að undanskildum spænskum pipar og 
paprikum 

3,0% Tollfrjálst 

0904.20.90 Aðrir 0,0% Tollfrjálst 
      
0905.00.00 Vanilla 0,0% Tollfrjálst 
      
09.06 Kanill og kanilblóm   
0906.1 Hvorki pressað né mulið:   
0906.11.00 Kanill (Cinnamomum zeylanicum Blume) 0,0% Tollfrjálst 
0906.19.00 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
0906.20.00 Pressað eða mulið 3,0% Tollfrjálst 
      
0907.00 Negull (heill, negulnaglar og negulstilkar).   
0907.00.10 Hvorki pressaður né mulinn 0,0% Tollfrjálst 
0907.00.20 Pressaður eða mulinn 3,0% Tollfrjálst 
      
09.08 Múskat, múskathýði og kardamómur.   
0908.10.10 Hvorki pressað né mulið 0,0% Tollfrjálst 
0908.10.20 Pressað eða mulið 3,0% Tollfrjálst 
0908.20.10 Hvorki pressað né mulið 0,0% Tollfrjálst 
0908.20.20 Pressað eða mulið 3,0% Tollfrjálst 
0908.30.10 Hvorki pressað né mulið 0,0% Tollfrjálst 
0908.30.20 Pressað eða mulið 3,0% Tollfrjálst 
      
09.09 Fræ aníss, badians, finkuls, sveipjurtar, ostakúmens eða 

kúmens; einiber 
  

0909.10 Anís- eða badianfræ   
0909.10.10 Hvorki pressuð né mulin 0,0% Tollfrjálst 
0909.10.20 Pressuð eða mulin 3,0% Tollfrjálst 
      
0909.20 Sveipjurtarfræ   
0909.20.10 Hvorki pressuð né mulin 0,0% Tollfrjálst 
0909.20.20 Pressuð eða mulin 3,0% Tollfrjálst 
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Tollur 

0909.30 Ostakúmenfræ   
0909.30.10 Hvorki pressuð né mulin 0,0% Tollfrjálst 
0909.30.20 Pressuð eða mulin 3,0% Tollfrjálst 
      
0909.40 Kúmenfræ   
0909.40.10 Hvorki pressuð né mulin 0,0% Tollfrjálst 
0909.40.20 Pressuð eða mulin 3,0% Tollfrjálst 
      
0909.50 Finkulfræ; einiber   
0909.50.10 Hvorki pressuð né mulin 0,0% Tollfrjálst 
0909.50.20 Pressuð eða mulin 3,0% Tollfrjálst 
      
09.10 Engifer, safran, túrmerík (curcuma), tímían, lárviðarlauf, 

karrí og annað krydd 
  

0910.10 Engifer   
0910.10.10 Hvorki pressað né mulið 0,0% Tollfrjálst 
0910.10.20 Pressað eða mulið 3,0% Tollfrjálst 
      
0910.20.00 Safran 0,0% Tollfrjálst 
0910.30.00 Túrmerík (curcuma) 0,0% Tollfrjálst 
      
0910.9 Annað krydd:   
0910.91 Blöndur sem vísað er til í b-lið 1. athugasemdar við þennan 

kafla 
  

0910.91.10 Hvorki pressaðar né muldar 0,0% Tollfrjálst 
0910.91.20 Pressaðar eða muldar 3,0% Tollfrjálst 
      
0910.99 Annað   
0910.99.10 Karrí; dill fræ; annað, hvort pressað né mulið 0,0% Tollfrjálst 
0910.99.90 Annars 3,0% Tollfrjálst 
      
10.01 Hveiti og meslín   
1001.10.10 Innan skuldbindinga um aðgang $1,90/tonn Tollfrjálst 
1001.90.10 Innan skuldbindinga um aðgang $1,90/tonn Tollfrjálst 
      
1002.00.00 Rúgur. 0,0% Tollfrjálst 
      
1003.00 Bygg   
1003.00.11 Til maltgerðar: Innan skuldbindinga um aðgang $0,99/tonn Tollfrjálst 
1003.00.91 Annað: Innan skuldbindinga um aðgang $0,99/tonn Tollfrjálst 
      
1004.00.00 Hafrar 0,0% Tollfrjálst 
      
10.05 Maís   
1005.10.00 Fræ 0,0% Tollfrjálst 
1005.90.00 Annar 0,0% Tollfrjálst 
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10.06 Rís   
1006.10.00 Rís með ytra hýði (ekru- eða hrárís) 0,0% Tollfrjálst 
1006.20.00 Afhýddur (brúnn) rís 0,0% Tollfrjálst 
1006.30.00 Hálf- eða fullslípaður rís, einnig fægður eða gljáhúðaður 0,0% Tollfrjálst 

1006.40.00 Brotinn rís 0,0% Tollfrjálst 
      
1007.00.00 Dúrra 0,0% Tollfrjálst 
      
10.08 Bókhveiti, hirsi og kanarífræ; annað korn   
1008.10.00 Bókhveiti 0,0% Tollfrjálst 
1008.20.00 Hirsi 0,0% Tollfrjálst 
1008.30.00 Kanarífræ 0,0% Tollfrjálst 
1008.90.00 Annað korn 0,0% Tollfrjálst 
      
1101.00 Hveiti eða meslínmjöl   
1101.00.10 Innan skuldbindinga um aðgang $2,42/tonn Tollfrjálst 
      
11.02 Mjöl úr korni, fínmalað, annað en úr hveiti eða meslíni   
1102.10.00 Rúgmjöl 0,0% Tollfrjálst 
1102.20.00 Maísmjöl 6,0% Tollfrjálst 
      
1102.90 Annað   
1102.90.11 Byggmjöl: Innan skuldbindinga um aðgang 4,0% Tollfrjálst 
1102.90.20 Rísmjöl 0,0% Tollfrjálst 
1102.90.90 Annað 6,0% Tollfrjálst 
      
11.03 Klíðislaust korn, mjöl og kögglar.   
1103.1 Klíðislaust korn og mjöl:   
1103.11 Úr hveiti   
1103.11.10 Innan skuldbindinga um aðgang $2,42/tonn Tollfrjálst 
      
1103.13.00 Úr maís 0,0% Tollfrjálst 
      
1103.19 Úr öðru korni   
1103.19.11 Úr byggi, innan skuldbindinga um aðgang 3,0% Tollfrjálst 
1103.19.90 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
1103.20 Kögglar   
1103.20.11 Úr hveiti, innan skuldbindinga um aðgang 3,5% Tollfrjálst 
1103.20.21 Úr byggi, innan skuldbindinga um aðgang 3,5% Tollfrjálst 
1103.20.90 Annað 5,0% Tollfrjálst 
      
11.04     
1104.1 Valsað eða flagað korn:   
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1104.12.00 Úr höfrum 0,0% Tollfrjálst 
1104.19.11 Úr hveiti, innan skuldbindinga um aðgang 3,5% Tollfrjálst 
1104.19.21 Úr byggi, innan skuldbindinga um aðgang 4,0% Tollfrjálst 
1104.19.90 Annað 5,0% Tollfrjálst 
      
1104.2 Annað unnið korn (t.d. afhýtt, perlað, sneitt eða kurlað):   

1104.22.00 Úr höfrum 5,0% Tollfrjálst 
1104.23.00 Úr maís 5,0% Tollfrjálst 
      
1104.29 Úr öðru korni   
1104.29.11 Úr hveiti, innan skuldbindinga um aðgang 3,5% Tollfrjálst 
1104.29.21 Úr byggi, innan skuldbindinga um aðgang 4,0% Tollfrjálst 
1104.29.90 Annað 5,0% Tollfrjálst 
      
1104.30 Kornfrjóangar, heilir, valsaðir, flagaðir eða malaðir   

1104.30.11 Úr hveiti, innan skuldbindinga um aðgang 3,5% Tollfrjálst 
1104.30.90 Annað 5,0% Tollfrjálst 
      
11.05 Mjöl, fín- eða grófmalað, duft, flögur, kurl og kögglar úr 

kartöflum 
  

1105.10.00 Mjöl, fín- eða grófmalað, og duft 10,5% Tollfrjálst 
1105.20.00 Flögur, kurl og kögglar 8,5% Tollfrjálst 
      
11.06 Mjöl, fín- eða grófmalað, og duft úr þurrkuðum 

belgávöxtum í nr. 0713, úr sagó eða rótum eða hnýðum í nr. 
0714 eða úr vörum í 8. kafla 

  

1106.10 Úr þurrkuðum belgávöxtum í nr. 0713   
1106.10.10 Gúarmjöl 0,0% Tollfrjálst 
1106.10.90 Annað 6,0% Tollfrjálst 
      
1106.20.00 Úr sagó eða rótum eða hnýðum í nr. 0714 0,0% Tollfrjálst 
1106.30.00 Úr vörum í 8. kafla 0,0% Tollfrjálst 
      
11.07 Malt, einnig brennt.   
1107.10 Óbrennt   
1107.10.11 Heilt: innan skuldbindinga um aðgang 0,31 ¢/kg Tollfrjálst 
1107.10.91 Annað: innan skuldbindinga um aðgang 0,47 ¢/kg Tollfrjálst 
      
1107.20 Brennt   
1107.20.11 Heilt: innan skuldbindinga um aðgang 0,31 ¢/kg Tollfrjálst 
1107.20.91 Annað: innan skuldbindinga um aðgang 0,0% Tollfrjálst 
      
11.08 Sterkja; inúlín   
1108.1 Sterkja   
1108.11 Hveitisterkja   
1108.11.10 Innan skuldbindinga um aðgang 0,95 ¢/kg Tollfrjálst 
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1108.12.00 Maíssterkja 0,0% Tollfrjálst 
1108.13.00 Kartöflusterkja 10,5% Tollfrjálst 
1108.14.00 Maníókasterkja (cassava) 0,0% Tollfrjálst 
      
1108.19 Önnur sterkja   
1108.19.11 Byggsterkja, innan skuldbindinga um aðgang 0,83 ¢/kg Tollfrjálst 
1108.19.90 Annað 1,24 ¢/kg Tollfrjálst 
      
1108.20.00 Inúlín 6,5% Tollfrjálst 
      
1109.00 Hveitiglúten, einnig þurrkað   
1109.00.10 Innan skuldbindinga um aðgang 7,5% Tollfrjálst 
      
1201.00.00 Sojabaunir, einnig sundurskornar 0,0% Tollfrjálst 
      
12.02 Jarðhnetur, ekki steiktar eða soðnar á annan hátt, einnig 

afhhýddar eða sundurskornar 
  

1202.10.00 Í hýði 0,0% Tollfrjálst 
1202.20.00 Afhýddar, einnig sundurskornar 0,0% Tollfrjálst 
      
1203.00.00 Kópra 0,0% Tollfrjálst 
1204.00.00 Línfræ, einnig sundurskorið 0,0% Tollfrjálst 
      
12.05 Repju- eða kolsafræ, einnig sundurskorin   
1205.10.00 Repju- eða kolsafræ með lágt erúsínsýrustig (erucic acid) 0,0% Tollfrjálst 
1205.90.00 Önnur 0,0% Tollfrjálst 
      

1206.00.00 Sólblómafræ, einnig sundurskorið 0,0% Tollfrjálst 
      
12.07 Önnur olíufræ og olíurík aldin, einnig sundurskorin.   

1207.20.00 Baðmullarfræ 0,0% Tollfrjálst 
1207.40.00 Sesamfræ 0,0% Tollfrjálst 
1207.50.00 Mustarðsfræ 0,0% Tollfrjálst 
1207.91.00 Valmúafræ 0,0% Tollfrjálst 
1207.99.00 Annars 0,0% Tollfrjálst 
      
12.08 Mjöl, fín- eða grófmalað, úr olíufræjum eða olíuríkum 

aldinum, þó ekki mustarði 
  

1208.10 Úr sojabaunum   
1208.10.10 Mjöl 6,0% Tollfrjálst 
1208.10.20 Gróft mjöl 0,0% Tollfrjálst 
      
1208.90 Annað   
1208.90.10 Mjöl 6,0% Tollfrjálst 
1208.90.20 Gróft mjöl 0,0% Tollfrjálst 
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12.09 Fræ, aldin og sporar til sáningar   
1209.10.00 Sykurrófufræ 0,0% Tollfrjálst 
      
1209.2 Fóðurplöntufræ:   
1209.21.00 Refasmárafræ (alfalfa) 0,0% Tollfrjálst 
1209.22.00 Smárafræ (Trifolium spp.) 0,0% Tollfrjálst 
1209.23.00 Túnvingulfræ 0,0% Tollfrjálst 
1209.24.00 Vallarsveifgrasfræ (Poa pratensis L.) 0,0% Tollfrjálst 
1209.25.00 Rýgrasfræ (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) 0,0% Tollfrjálst 

1209.29.00 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
1209.30 Fræ jurta sem ræktaðar eru aðallega vegna blóma þeirra   

1209.30.10 Í umbúðum sem vega minna en 25 g 5,5% Tollfrjálst 
1209.30.20 Í lausri vigt eða í umbúðum sem vega meira en 25 g 0,0% Tollfrjálst 
      

1209.9 Annað   
1209.91 Matjurtafræ   
1209.91.10 Í lausri vigt eða umbúðum sem vega meira en 500 g; í 

umbúðum sem vega 25 g eða meira en þó ekki meira en 500 
g þegar verðgildið er 5,50 Bandaríkjadalir eða meira á 500 
g 

0,0% Tollfrjálst 

1209.91.90 Annað 5,5% Tollfrjálst 
      
1209.99 Annars   
1209.99.10 Trjáfræ, önnur en fræ trjáa sem gefa af sér hnetur í 8. kafla; 

fræ, í lausri vigt eða umbúðum sem vega meira en 500 g.; 
aldin og gró 

0,0% Tollfrjálst 

1209.99.20 Fræ, í umbúðum sem vega ekki meira en 500 g 5,5% Tollfrjálst 
      
12.10 Humall, nýr eða þurrkaður, einnig mulinn, sem duft eða 

kögglar; humalmjöl; (lúpulín). 
  

1210.10.00 Humall, hvorki mulinn né sem duft eða kögglar 0,0% Tollfrjálst 

1210.20.00 Humall, mulinn eða sem duft eða kögglar; humalmjöl 0,0% Tollfrjálst 

      
12.11 Plöntur eða plöntuhlutar (þar með talin fræ og aldin) sem 

aðallega er notað í ilmvörur, lyf eða til varnar gegn eða 
útrýmingar á skordýrum, sveppum eða þess háttar, nýtt eða 
þurrkað, einnig sneitt, mulið eða sem duft: 

  

1211.20 Ginsengrót   
1211.20.10 Jurtate í pokum fyrir sérskammta 0,0% Tollfrjálst 
1211.20.90 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
1211.30.00 Kókalauf 0,0% Tollfrjálst 
1211.40.00 Valmúahálmur 0,0% Tollfrjálst 
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1211.90 Annað   
1211.90.10 Jurtate í pokum fyrir sérskammta 0,0% Tollfrjálst 
1211.90.90 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
12.12 Fuglatrésbaunir (Jóhannesarbrauð), sjávargróður og aðrir 

þörungar, sykurrófur og sykurreyr, nýtt, kælt, fryst eða 
þurrkað, einnig mulið; aldinsteinar og ـkjarnar og aðrar 
vörur úr jurtaríkinu (þar með taldar óbrenndar síkoríurætur 
af afbrigðinu Cichorium intybus sativum) sem aðallega er 
notað til manneldis, ót.a. 

  

1212.20.00 Sjávargróður og aðrir þörungar 0,0% Tollfrjálst 
      
1212.9 Annað   
1212.91.00 Sykurrófur 0,0% Tollfrjálst 
      
1212.99 Annars   
1212.99.10 Sykurreyr 0,0% Tollfrjálst 
1212.99.20 Apríkósu-, ferskju- (þar með taldar nektarínu-) eða 

plómusteinar og -kjarnar 
6,5% Tollfrjálst 

1212.99.90 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
1213.00.00 Strá og hýði af korni, óunnið, einnig saxað, mulið, pressað 

eða í kögglum 
0,0% Tollfrjálst 

      
12.14 Fóðurnæpur, beðjur, fóðurrófur, hey, refasmári (alfalfa), 

smári, esparsettur, fóðurkál, úlfabaunir, umfeðmingsgras og 
áþekkar fóðurvörur, einnig í kögglum 

  

1214.10.00 Mjöl og kögglar úr refasmára (alfalfa) 10,0% Tollfrjálst 
1214.90.00 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
13.01 Kvoðulakk; náttúrlegar gúmkvoður; resín, gúmmíharpixar 

og oleóresín (t.d. balsöm) 
  

1301.20.00 Akasíulím (gum arabic) 0,0% Tollfrjálst 
1301.90.00 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
13.02 Jurtasafar og jurtakjarnar; pektínefni, pektínöt og pektöt; 

agar og önnur jurtaslím og hleypiefni, einnig umbreytt, 
unnið úr vörum úr jurtaríkinu 

  

1302.1 Jurtasafar og jurtakjarnar:   
1302.11.00 Ópíum 0,0% Tollfrjálst 
      
1501.00.00 Svínafeiti (þar með talin hreinsuð svínafita (Lard)) og 

alifuglafeiti, þó ekki vörur í nr. 0209 eða 1503 
0,0% Tollfrjálst 

1502.00.00 Fita af dýrum af nautgripaætt, kindum eða geitum, þó ekki 
vörur í nr. 1503 

2,5% Tollfrjálst 
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1503.00.00 Svínafitusterín, svínaolía, tólgarsterín, oleóolía og 
tólgarolía, ekki gert að fleyti, eða unnið á annan hátt 

7,5% Tollfrjálst 

1505.00.00 Ullarfeiti og feitiefni unnin úr henni (þar með talið lanólín) 0,0% Tollfrjálst 

1506.00.00 Önnur dýrafeiti og -olíur og þættir þeirra, einnig hreinsað en 
ekki efnafræðilega umbreytt: 

7,0% Tollfrjálst 

      
15.07 Sojabaunaolía og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki 

efnafræðilega umbreytt 
  

1507.10.00 Hrá olía, einnig aflímuð 4,5% Tollfrjálst 
      
1507.90 Annað   
1507.90.10 Til notkunar við framleiðslu á málningu og lökkum 0,0% Tollfrjálst 
1507.90.90 Annað 9,5% Tollfrjálst 
      
15.08 Jarðhnetuolía og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki 

efnafræðilega umbreytt 
  

1508.10.00 Hrá olía 4,5% Tollfrjálst 
1508.90.00 Annað 9,5% Tollfrjálst 
      
15.09 Ólífuolía og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki 

efnafræðilega umbreytt 
  

1509.10.00 Jómfrúar 0,0% Tollfrjálst 
1509.90.00 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
1510.00.00 Aðrar olíur og þættir þeirra, unnið eingöngu úr ólífum, 

einnig hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt, þar með 
taldar blöndur þessara olía eða þátta og olía og þátta í nr. 
1509 

0,0% Tollfrjálst 

      
15.11 Pálmaolía og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki 

efnafræðilega umbreytt 
  

1511.10.00 Hrá olía 6,0% Tollfrjálst 
1511.90 Annað   
1511.90.10 Miðjuþættir pálmaolíu, til notkunar við framleiðslu á 

jafngildi kakaósmjörs 
0,0% Tollfrjálst 

1511.90.20 Pálmaolía og þættir hennar til notkunar í framleiðslu á 
smjörlíki og feiti í bakstur og matargerð (shortening) 

0,0% Tollfrjálst 

1511.90.90 Annað 11,0% Tollfrjálst 
      
15.12 Olía úr fræi sólblóma, körfublóma eða baðmullar og þættir 

hennar, einnig hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt: 
  

1512.1 Olía úr fræi sólblóma eða körfublóma og þættir hennar:   
1512.11.00 Hrá olía 4,5% Tollfrjálst 
      
1512.19 Annað   
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1512.19.10 Olía úr fræi sólblóma og þættir hennar 9,5% Tollfrjálst 
1512.19.20 Olía úr fræi körfublóma og þættir hennar 11,0% Tollfrjálst 
      
1512.2 Olía úr fræi baðmullar og þættir hennar:   
1512.21.00 Hrá olía, einnig án gossypóls 4,5% Tollfrjálst 
1512.29.00 Annað 9,5% Tollfrjálst 
      
15.13 Kókoshnetu-, pálmakjarna- eða babassúolía og þættir 

hennar, einnig hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt 
  

1513.1 Kókoshnetuolía og þættir hennar:   
1513.11.00 Hrá olía 6,0% Tollfrjálst 
1513.19.00 Annað 11,0% Tollfrjálst 
      
1513.2 Pálmakjarna- eða babassúolía og þættir hennar   
1513.21.00 Hrá olía 6,0% Tollfrjálst 
1513.29.10 Pálmakjarnaolía og þættir hennar til notkunar í framleiðslu 

á smjörlíki og feiti í bakstur og matargerð (shortening) 
0,0% Tollfrjálst 

1513.29.90 Annað 11,0% Tollfrjálst 
      
15.14 Repju-, kolsa- eða mustarðsolía og þættir hennar, einnig 

hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt 
  

1514.1 Repju- eða kolsaolía með lágt erúsínsýrustig og þættir 
hennar: 

  

1514.11.00 Hrá olía 6,0% Tollfrjálst 
1514.19.00 Annað 11,0% Tollfrjálst 
      
1514.9 Annað   
1514.91.00 Hrá olía 6,0% Tollfrjálst 
1514.99.00 Annað 11,0% Tollfrjálst 
      
15.15 Önnur órokgjörn jurtafeiti og -olía (þar með talin 

jójóbaolía) og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki 
efnafræðilega umbreytt 

  

1515.1 Línolía og þættir hennar:   
1515.11.00 Hrá olía 4,5% Tollfrjálst 
1515.19.00 Annað 8,0% Tollfrjálst 
      
1515.2 Maísolía og þættir hennar:   
1515.21.00 Hrá olía 4,5% Tollfrjálst 
1515.29.00 Annað 9,5% Tollfrjálst 
      
1515.30.00 Laxerolía og þættir hennar 0,0% Tollfrjálst 
      
1515.50 Sesamolía og þættir hennar   
1515.50.10 Hrá olía 6,0% Tollfrjálst 
1515.50.90 Annað 11,0% Tollfrjálst 
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1515.90 Annað   
1515.90.10 Illípesmjör, shea-smjör, jójóbaolía, oiticiaolía, olía úr 

skeljum kasúhneta og þættir þeirra; tungolía og þættir 
hennar 

0,0% Tollfrjálst 

1515.90.91 Annað: óunnið 6,0% Tollfrjálst 
1515.90.99 Annað: annað 11,0% Tollfrjálst 
      
15.16 Feiti eða olíur úr dýra- eða jurtaríkinu og þættir þeirra, hert 

að fullu eða að hluta, víxlesterað, enduresterað eða 
elaídínerað, einnig hreinsað en ekki frekar unnið 

  

1516.20 Jurtafeiti og -olíur og þættir þeirra   
1516.20.20 Pálmaolía og pálmakjarnaolía og þættir þeirra og blöndur 

þeirra, til notkunar í framleiðslu á smjörlíki og feiti í 
bakstur og matargerð (shortening) 

0,0% Tollfrjálst 

1516.20.90 Annað 11,0% Tollfrjálst 
      
15.18 Feiti eða olíur úr dýra- eða jurtaríkinu og þættir þeirra, 

soðið, oxað, vatnssneytt, brennisteinsborið, blásið, fjölliðað 
með hita í lofttómi eða í eðalgasi eða efnafræðilega 
umbreytt með öðrum hætti, þó ekki það sem er í nr. 1516; 
blöndur eða framleiðsla, ekki til manneldis úr feiti eða 
olíum dýra- eða jurtaríkisins eða úr þáttum úr mismunandi 
feiti eða olíum þessa kafla, ót.a. 

  

1518.00.90 Annað 8,0% Tollfrjálst 
      
17.01 Reyr- eða rófusykur og kemískt hreinn súkrósi, í föstu formi   

1701.1 Hrár sykur sem inniheldur hvorki viðbætt bragðefni né 
litarefni: 

  

1701.11 Reyrsykur   
1701.11.10 Til notkunar í sykurhreinsistöðvum við framleiðslu á 

hreinsuðum sykri sem notaður er til framleiðslu á víni 
0,0% Tollfrjálst 

1701.11.20 Ekki meira en 96° skautun $22,05/tonn Tollfrjálst 
1701.11.30 Meira en 96° en ekki meira en 97° skautun $22,61/tonn Tollfrjálst 
1701.11.40 Meira en 97° en ekki meira en 98° skautun $23,18/tonn Tollfrjálst 
1701.11.50 Meira en 98° en ekki meira en 99° skautun $25,57/tonn Tollfrjálst 
1701.11.60 Meira en 99° en minna en 99,5° skautun $24,69/tonn Tollfrjálst 
      
1701.12 Rófusykur   
1701.12.10 Til notkunar í sykurhreinsistöðvum við framleiðslu á 

hreinsuðum sykri sem notaður er til framleiðslu á víni 
0,0% Tollfrjálst 

1701.12.90 Annað $24,69/tonn Tollfrjálst 
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Tollur 

1701.9 Annað   
1701.91.00 Sem inniheldur viðbætt bragðefni eða litarefni $30,86/tonn Tollfrjálst 
1701.99.00 Annað $30,86/tonn Tollfrjálst 
      
17.02 Annar sykur, þar með talinn kemískt hreinn laktósi, maltósi, 

glúkósi og frúktósi, í föstu formi; sykursíróp sem inniheldur 
hvorki bragðefni né litarefni; gervihunang, einnig blandað 
náttúrlegu hunangi; karamel 

  

1702.1 Laktósi og laktósasíróp:   
1702.11.00 Sem inniheldur miðað við þyngd þurrefnis 99% eða meira 

af laktósa og er nefndur vatnsfrír laktósi 
6,0% Tollfrjálst 

1702.19.00 Annað 6,0% Tollfrjálst 
      
1702.20.00 Hlynsykur og hlynsíróp 0,0% Tollfrjálst 
      
1702.30 Glúkósi og glúkósasýróp sem inniheldur ekki frúktósa eða 

sem inniheldur sem þurrefni minna en 20% af frúktósa 
miðað við þyngd: 

  

1702.30.10 Kristallaður þrúgusykur, sem inniheldur meira en 90% af 
þrúgusykri eða meira en ekki meira en 10% af raka miðað 
við þyngd 

0,0% Tollfrjálst 

1702.30.90 Annað 3,5% Tollfrjálst 
      
1702.40.00 Glúkósi og glúkósasýróp sem inniheldur sem þurrefni að 

minnsta kosti 20% en þó minna en 50% af frúktósa miðað 
við þyngd, þó ekki einsykrur (invert sugar) 

6,0% Tollfrjálst 

1702.60.00 Annar frúktósi og frúktósasýróp sem inniheldur sem 
þurrefni meira en 50% af frúktósa miðað við þyngd, þó ekki 
einsykrur (invert sugar) 

3,5% Tollfrjálst 

      
1702.90 Annað, þar með taldar einsykrur (invert sugar) og aðrar 

sykur- og sykursírópsblöndur, sem inniheldur sem þurrefni 
50% af frúktósa miðað við þyngd 

  

1702.90.11 Einsykrur og annað sykursíróp sem inniheldur, eftir 
umhverfingu (inversion), afoxandi sykrur sem vega 75% 
eða meira af heildarþyngd í föstu formi og í ílátum þar sem 
heildarþyngd er meiri en 27 kg: Inniheldur afoxandi sykrur 
eftir umhverfingu sem vega ekki meira en 65% af öllu 
sírópinu miðað við þyngd 

$11,99/tonn Tollfrjálst 

1702.90.12 Einsykrur og annað sykursíróp sem inniheldur, eftir 
umhverfingu (inversion), afoxandi sykrur sem vega 75% 
eða meira af heildarþyngd í föstu formi og í ílátum þar sem 
heildarþyngd er meiri en 27 kg: Inniheldur afoxandi sykrur 
eftir umhverfingu sem vega meira en 65% en ekki meira en 
70% af öllu sírópinu miðað við þyngd 

$13,05/tonn Tollfrjálst 
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1702.90.13 Einsykrur og annað sykursíróp sem inniheldur, eftir 
umhverfingu (inversion), afoxandi sykrur sem vega 75% 
eða meira af heildarþyngd í föstu formi og í ílátum þar sem 
heildarþyngd er meiri en 27 kg: Inniheldur afoxandi sykrur 
eftir umhverfingu sem vega meira en 70% en ekki meira en 
71% af öllu sírópinu miðað við þyngd 

$13,26/tonn Tollfrjálst 

1702.90.14 Einsykrur og annað sykursíróp sem inniheldur, eftir 
umhverfingu (inversion), afoxandi sykrur sem vega 75% 
eða meira af heildarþyngd í föstu formi og í ílátum þar sem 
heildarþyngd er meiri en 27 kg: Inniheldur afoxandi sykrur 
eftir umhverfingu sem vega meira en 71% en ekki meira en 
72% af öllu sírópinu miðað við þyngd 

$13,47/tonn Tollfrjálst 

1702.90.15 Einsykrur og annað sykursíróp sem inniheldur, eftir 
umhverfingu (inversion), afoxandi sykrur sem vega 75% 
eða meira af heildarþyngd í föstu formi og í ílátum þar sem 
heildarþyngd er meiri en 27 kg: Inniheldur afoxandi sykrur 
eftir umhverfingu sem vega meira en 72% en ekki meira en 
73% af öllu sírópinu miðað við þyngd 

$13,69/tonn Tollfrjálst 

1702.90.16 Einsykrur og annað sykursíróp sem inniheldur, eftir 
umhverfingu (inversion), afoxandi sykrur sem vega 75% 
eða meira af heildarþyngd í föstu formi og í ílátum þar sem 
heildarþyngd er meiri en 27 kg: Inniheldur afoxandi sykrur 
eftir umhverfingu sem vega meira en 73% en ekki meira en 
74% af öllu sírópinu miðað við þyngd 

$13,90/tonn Tollfrjálst 

1702.90.17 Einsykrur og annað sykursíróp sem inniheldur, eftir 
umhverfingu (inversion), afoxandi sykrur sem vega 75% 
eða meira af heildarþyngd í föstu formi og í ílátum þar sem 
heildarþyngd er meiri en 27 kg: Inniheldur afoxandi sykrur 
eftir umhverfingu sem vega meira en 74% en ekki meira en 
75% af öllu sírópinu miðað við þyngd 

$14,11/tonn Tollfrjálst 

1702.90.18 Einsykrur og annað sykursíróp sem inniheldur, eftir 
umhverfingu (inversion), afoxandi sykrur sem vega 75% 
eða meira af heildarþyngd í föstu formi og í ílátum þar sem 
heildarþyngd er meiri en 27 kg: Inniheldur afoxandi sykrur 
eftir umhverfingu sem vega meira en 75% af öllu sírópinu 
miðað við þyngd 

$15,17/tonn Tollfrjálst 

1702.90.20 Gervihunang, einnig blandað náttúrlegu hunangi 2,12 ¢/kg Tollfrjálst 
1702.90.30 Aðrar einsykrur og annað sykursíróp $4,52/tonn Tollfrjálst 
1702.90.50 Litarefni til matvælaframleiðslu (karamel) 8,5% Tollfrjálst 
1702.90.60 Annar súkrósasykur $26,67/tonn Tollfrjálst 
1702.90.90 Annað 11,0% Tollfrjálst 
      
17.03 Melassi unninn með kjörnun eða hreinsun sykurs   
1703.10 Reyrmelassi   
1703.10.10 Duft með íbættum efnum öðrum en litarefnum eða 

kekkjavarnarefnum 
12,5% Tollfrjálst 

1703.10.90 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      
1703.90 Annað   
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1703.90.10 Duft með íbættum efnum öðrum en litarefnum eða 
kekkjavarnarefnum 

12,5% Tollfrjálst 

1703.90.90 Annað 0,0% Tollfrjálst 
      

1801.00.00 Kakaóbaunir, heilar eða muldar, hráar eða brenndar 0,0% Tollfrjálst 
1802.00.00 Kakaóskurn, kakaóhýði, kakaóskæni og annar 

kakaóúrgangur 
0,0% Tollfrjálst 

      

20.01 Matjurtir, ávextir, hnetur og aðrir plöntuhlutar til 
manneldis, unnið eða varið skemmdum með ediki eða 
ediksýru 

  

2001.90 Annað   
2001.90.10 Laukur 8,0% Tollfrjálst 
      

20.02 Tómatar, unnir eða varðir skemmdum á annan hátt en með 
ediki eða ediksýru 

  

2002.10.00 Tómatar, heilir eða hlutaðir 11,5% Tollfrjálst 
      

20.03 Sveppir og tröfflur, unnið eða varið skemmdum á annan 
hátt en með ediki eða ediksýru 

  

2003.10.00 Sveppir af ættinni Agaricus 17,0% Tollfrjálst 
2003.20.00 Tröfflur 0,0% Tollfrjálst 
2003.90.00 Annað 17,0% Tollfrjálst 
      

20.04 Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt 
en með ediki eða ediksýru, frystar, þó ekki vörur í nr. 2006 

  

2004.90 Aðrar matjurtir og matjurtablöndur   
2004.90.11 Dverggulrætur (ekki lengri en 11 cm) og rósakál: 

Dverggulrætur (ekki lengri en 11 cm) 
14,5% Tollfrjálst 

2004.90.12 Smágulrætur (ekki lengri en 11 cm) og rósakál: Rósakál 14,5% Tollfrjálst 

2004.90.20 Spergill 14,0% Tollfrjálst 
2004.90.30 Spergilkál og blómkál 17,0% Tollfrjálst 
2004.90.91 Annað: Ætiþistlar (jarðartískokka eða hnúskaljós), 

bambussprotar, kaktuslauf (nopales), salatþistill, 
kjúklingabaunir (garbanzos), kóríander (kínversk eða 
mexíkósk steinselja eða Yen Sai), jíkamarót, garðakerfill, 
fílseyra, okra, trjátómatur, fáfnisgras, tomatillo, paprika af 
yrkinu „Topedo“ og súpugull 

0,0% Tollfrjálst 

      

20.05 Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt 
en með ediki eða ediksýru, ófrystar, þó ekki vörur í nr. 2006 

  

2005.10.00 Jafnblandaðar matjurtir 8,0% Tollfrjálst 
2005.40.00 Ertur (Pisum sativum) 8,0% Tollfrjálst 
      

2005.5 Belgaldin (Vigna spp., Phaseolus spp.):   
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2005.51 Belgaldin, afhýdd   
2005.51.10 Rauðbaunamauk til nota við framleiðslu matvæla 0,0% Tollfrjálst 
2005.51.90 Annað 8,0% Tollfrjálst 
      

2005.59.00 Annað 8,0% Tollfrjálst 
2005.60.00 Spergill 14,0% Tollfrjálst 
      

2005.70 Ólífur   
2005.70.10 Ólífur í brennisteini eða í saltlegi en ekki í glerkrukkum; 

þroskaðar ólífur í saltlegi 
0,0% Tollfrjálst 

2005.70.90 Annað 8,0% Tollfrjálst 
      

2005.9 Aðrar matjurtir og matjurtablöndur:   
2005.99 Annað   
2005.99.90 Annað 8,0% Tollfrjálst 
      

20.08 Ávextir, hnetur og aðrir ætir plöntuhlutar, unnið eða varið 
skemmdum á annan hátt, einnig með viðbættum sykri eða 
öðru sætiefni eða áfengi, ót.a. 

  

2008.1 Hnetur, jarðhnetur og önnur fræ, einnig blandað saman:   

2008.19 Annað, þar með taldar blöndur   
2008.19.10 Möndlur og pistasíuhnetur 0,0% Tollfrjálst 
2008.19.90 Annað 6,0% Tollfrjálst 
      

2008.20.00 Ananas 0,0% Tollfrjálst 
2008.30.00 Sítrusávextir 0,0% Tollfrjálst 
      

2008.40 Perur   
2008.40.10 Aldinkjöt 6,0% Tollfrjálst 
2008.40.20 Flögur 9,5% Tollfrjálst 
2008.40.90 Annað 9,5% Tollfrjálst 
      

2008.50 Apríkósur   
2008.50.10 Aldinkjöt 6,0% Tollfrjálst 
2008.50.90 Annað 9,5% Tollfrjálst 
      

2008.60 Kirsuber   
2008.60.10 Aldinkjöt 6,0% Tollfrjálst 
2008.60.90 Annað 12,5% Tollfrjálst 
      

2008.70 Ferskjur, þar með taldar nektarínur   
2008.70.10 Aldinkjöt 6,0% Tollfrjálst 
2008.70.90 Annað 8,0% Tollfrjálst 
      

2008.80.00 Jarðarber 8,5% Tollfrjálst 
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2008.9 Annað, þar með talið blöndur, þó ekki í nr. 2008.19:   

2008.92 Blöndur   
2008.92.10 Samanstendur af tveimur eða fleiri af havaíhindberjum, 

akíplómum, elfarperum, sandperum, lárperum, banönum, 
brauðaldinum, stjörnualdinum, kajót, morgunberkju 
(Jamaíkuepli), sítrusávöxtum, þerrirót (taro), döðlum, 
dúrían, joðberjum, fíkjum, beiskjugúrkum (balsampera), 
hunangsberjum, engifer, gvavaberjum, brasilíuplómum, 
brjóstaberjum, kívíávöxtum, konfekteplum, litkaberjum 
(lychees), japansplómum, aldarliljum, mameyeplum, 
mangóaldinum, mangóstínaldinum, manjókarót (kassava 
eða yucarót), pápáaldinum (papayas), píslaraldinum, 
pavpav-aldinum, persimóníum, ananas, mjölbanönum, 
plómósum (plumcot), fíkjukaktus, granateplum, kveðum, 
rangpur-límónum, sapódillum, stjörnueplum, sætuhnúðum, 
tamarind, tangeló-aldinum, ugli, vatnsmelónum eða 
kínakartöflum 

0,0% Tollfrjálst 

2008.92.90 Annað 6,0% Tollfrjálst 
      
2008.99 Annars   
2008.99.10 Eplabitar 4,0% Tollfrjálst 
2008.99.20 Epli, annað en aldinkjöt 4,0% Tollfrjálst 
2008.99.30 Havaíhindber, akíplómur, elfarperur, sandperur, lárperur, 

bananar, bananaskífur (þunnar bananasneiðar, steiktar eða 
unnar á annan hátt, einnig saltaðar, sykraðar eða 
bragðbættar á annan hátt) brauðaldin, stjörnualdin, kajót, 
morgunberkja (Jamaíkuepli), þerrirót (taro), döðlur, dúrían, 
joðber, fíkjur, beiskjugúrkur (balsampera), hunangsber, 
engifer, gvavaber, brasilíuplómur, brjóstaber, kívíávextir, 
konfektepli, litkaber (lychees), japansplómur, aldarliljur, 
mameyepli, mangóaldin, mangóstínaldin, manjókarót 
(kassava eða yucarót), pápáaldin (papayas), píslaraldin, 
pavpav-aldin, persimóníur, mjölbananar, plómósur 
(plumcot), fíkjukaktus, granatepli, kveður, rúsínur, rangpur-
límónur, sapódillur, stjörnuepli, sætuhnúðar, tamarind, 
tangeló-aldin, steinlaus vínber (Thompson seedless grapes) 
ugli, vatnsmelónur og kínakartöflur 

0,0% Tollfrjálst 

2008.99.40 Melónur af ættinni cucumis melo, teningar í sírópi 6,0% Tollfrjálst 
      
20.09 Ávaxtasafi (þar með talið þrúguþykkni) og matjurtasafi, 

ógerjaður og án viðbætts áfengis, einnig með viðbættum 
sykri eða öðru sætiefni 

  

2009.1 Appelsínusafi:   
2009.11 Frystur   
2009.11.10 Ósykrað þykkni, Brix-gildi 58 eða hærra, til notkunar í 

framleiðslu á safa eða drykkjum úr sítrusávöxtum 
0,0% Tollfrjálst 

2009.11.90 Annar 0,0% Tollfrjálst 
      
2009.12.00 Ófrystur, með Brix-gildi 20 eða minna 0,0% Tollfrjálst 
 



-31- 

 

Tollskrár-
svið 

Vörulýsing Bestukjara-
tollur 

Tollur 

2009.19 Annar   
2009.19.10 Vatnssneytt; Ósykrað þykkni, Brix-gildi 58 eða hærra, til 

notkunar í framleiðslu á safa úr sítrusávöxtum 
0,0% Tollfrjálst 

2009.19.90 Annars 0,0% Tollfrjálst 
      
2009.21.00 Með Brix-gildi 20 eða minna: 0,0% Tollfrjálst 
2009.29.00 Annar 0,0% Tollfrjálst 
2009.31.00 Með Brix-gildi 20 eða minna: 0,0% Tollfrjálst 
2009.39.00 Annar 0,0% Tollfrjálst 
2009.41.00 Með Brix-gildi 20 eða minna: 0,0% Tollfrjálst 
2009.49.00 Annar 0,0% Tollfrjálst 
2009.50.00 Tómatsafi 12,5% Tollfrjálst 
      
2009.6 Þrúgusafi (þar með talið þrúguþykkni):   
2009.61 Með Brix-gildi 30 eða minna   
2009.61.10 Þrúgusafi til víngerðar 0,0% Tollfrjálst 
2009.61.90 Annar 9,5% Tollfrjálst 
      
2009.69 Annað   
2009.69.10 Þrúguþykkni, Brix-gildi 68 eða hærra, til notkunar í 

framleiðslu á safa eða drykkjum úr ávöxtum; þrúgusafi til 
víngerðar 

0,0% Tollfrjálst 

2009.69.90 Annar 9,5% Tollfrjálst 
      

2009.7 Eplasafi:   
2009.71 Með Brix-gildi 20 eða minna   
2009.71.10 Endurunnið (e. reconstituted) 9,35 ¢/lítra 

en ekki 
minna en 8 

5% 

Tollfrjálst 

2009.71.90 Annar 4,0% Tollfrjálst 
2009.79.10 Þykkt 9,35 ¢/lítra 

en ekki 
minna en 

8,5% 

Tollfrjálst 

2009.79.90 Annað 4,0% Tollfrjálst 
      

2009.80 Safi úr hvers konar öðrum ávöxtum eða matjurtum   
2009.80.11 Úr ávöxtum: sveskjur 0,0% Tollfrjálst 
2009.80.19 Úr ávöxtum: annað 0,0% Tollfrjálst 
2009.80.20 Úr grænmeti 9,5% Tollfrjálst 
      

2009.90 Safablöndur   
2009.90.10 Úr safa sítruxávaxta, vatnssneyddar 0,0% Tollfrjálst 
2009.90.20 Úr appelsínu- og þrúgusafa, öðrum en vatnsseyddum 0,0% Tollfrjálst 
2009.90.30 Úr öðrum ávaxtasafa, einnig vatnsseyddum 6,0% Tollfrjálst 
2009.90.40 Úr matjurtasafa 9,5% Tollfrjálst 
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Tollskrár-
svið 

Vörulýsing Bestukjara-
tollur 

Tollur 

22.04 Vín úr nýjum þrúgum, einnig vín blönduð vínanda; 
þrúguþykkni annað en í nr. 2009 

  

2204.10 Freyðivín   
2204.10.10 Með 22,9% eða minna af hreinum vínanda að rúmmáli 37,4 ¢/lítra Tollfrjálst 

2204.10.90 annað 37,4 ¢/lítra Tollfrjálst 
      

2204.2 Annað vín; þrúguþykkni sem gerjun hefur verið hindruð eða 
stöðvuð í með íblöndun alkóhóls: 

  

2204.21 Í tveggja lítra umbúðum eða minni   
2204.21.10 Vín með 13,7% eða minna af hreinum vínanda að rúmmáli 3,74 ¢/lítra Tollfrjálst 

2204.21.21 Vín með 13,7% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli 
en ekki meira en 21,9%: með 14,9% eða minna af hreinum 
vínanda að rúmmáli 

9,35 ¢/lítra Tollfrjálst 

2204.21.22 Vín með 13,7% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli: 
með 14,9% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli en 
ekki meira en 15,9% 

10,33 ¢/lítra Tollfrjálst 

2204.21.23 Vín með 13,7% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli: 
með 15,9% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli en 
ekki meira en 16,9% 

11,31 ¢/lítra Tollfrjálst 

2204.21.24 Vín með 13,7% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli: 
með 16,9% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli en 
ekki meira en 17,9% 

12,329 
¢/lítra 

Tollfrjálst 

2204.21.25 Vín með 13,7% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli: 
með 17,9% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli en 
ekki meira en 18,9% 

13,28 ¢/lítra Tollfrjálst 

2204.21.26 Vín með 13,7% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli: 
með 18,9% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli en 
ekki meira en 19,9% 

14,25 ¢/lítra Tollfrjálst 

2204.21.27 Vín með 13,7% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli: 
með 19,9% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli en 
ekki meira en 20,9% 

15,24 ¢/lítra Tollfrjálst 

2204.21.28 Vín með 13,7% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli: 
með 20,9% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli en 
ekki meira en 21,9% 

16,22 ¢/lítra Tollfrjálst 

2204.21.31 Vín með 21,9% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli: 
með 21,9% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli en 
ekki meira en 22,9% 

17,20 ¢/lítra Tollfrjálst 

2204.21.32 Vín með 21,9% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli: 
með 22,9% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli 

17,20 ¢/lítra Tollfrjálst 

2204.21.41 Þrúgumust sem gerjun hefur verið hindruð eða stöðvuð í 
með íblöndun alkóhóls: með 22,9% eða minna af hreinum 
vínanda að rúmmáli 

$1,10/lítra 
að 

viðbættum 
15% 

Tollfrjálst 

2204.21.49 Þrúgumust sem gerjun hefur verið hindruð eða stöðvuð í 
með íblöndun alkóhóls, annað 

$1,10/lítra 
að 

viðbættum 
15% 

Tollfrjálst 

      

2204.29 Annars   
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Tollskrár-
svið 

Vörulýsing Bestukjara-
tollur 

Tollur 

2204.29.10 Vín með 13,7% eða minna af hreinum vínanda að rúmmáli 2,82 ¢/lítra Tollfrjálst 
2204.29.21 Vín með 13,7% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli 

en ekki meira en 21,9% að rúmmáli: með 14,9% eða minna 
af hreinum vínanda að rúmmáli 

7,04 ¢/lítra Tollfrjálst 

2204.29.22 Vín með 13,7% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli 
en ekki meira en 21,9% að rúmmáli: með 14,9% eða minna 
af hreinum vínanda að rúmmáli en ekki meira en 15,9% að 
rúmmáli 

7,78 ¢/lítra Tollfrjálst 

2204.29.23 Vín með 13,7% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli 
en ekki meira en 21,9% að rúmmáli: með 15,9% eða minna 
af hreinum vínanda að rúmmáli en ekki meira en 16,9% að 
rúmmáli 

8,52 ¢/lítra Tollfrjálst 

2204.29.24 Vín með 13,7% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli 
en ekki meira en 21,9% að rúmmáli: með 16,9% eða minna 
af hreinum vínanda að rúmmáli en ekki meira en 17,9% að 
rúmmáli 

9,25 ¢/lítra Tollfrjálst 

2204.29.25 Vín með 13,7% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli 
en ekki meira en 21,9% að rúmmáli: með 17,9% eða minna 
af hreinum vínanda að rúmmáli en ekki meira en 18,9% að 
rúmmáli 

10 ¢/lítra Tollfrjálst 

2204.29.26 Vín með 13,7% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli 
en ekki meira en 21,9% að rúmmáli: með 18,9% eða minna 
af hreinum vínanda að rúmmáli en ekki meira en 19,9% að 
rúmmáli 

10,73 ¢/lítra Tollfrjálst 

2204.29.27 Vín með 13,7% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli 
en ekki meira en 21,9% að rúmmáli: með 19,9% eða minna 
af hreinum vínanda að rúmmáli en ekki meira en 20,9% að 
rúmmáli 

11,48 ¢/lítra Tollfrjálst 

2204.29.28 Vín með 13,7% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli 
en ekki meira en 21,9% að rúmmáli: með 20,9% eða minna 
af hreinum vínanda að rúmmáli en ekki meira en 21,9% að 
rúmmáli 

12,21 ¢/lítra Tollfrjálst 

2204.29.31 Vín með 21,9% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli: 
með 21,9% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli en 
ekki meira en 22,9% 

12,95 ¢/lítra Tollfrjálst 

2204.29.32 Vín með 21,9% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli: 
með 22,9% eða meira af hreinum vínanda að rúmmáli 

12,95 ¢/lítra Tollfrjálst 

2204.29.41 Þrúgumust sem gerjun hefur verið hindruð eða stöðvuð í 
með íblöndun alkóhóls: með 22,9% eða minna af hreinum 
vínanda að rúmmáli 

$1,41/lítra 
að 

viðbættum 
19% 

Tollfrjálst 

2204.29.49 Þrúgumust sem gerjun hefur verið hindruð eða stöðvuð í 
með íblöndun alkóhóls, annað 

$1,41/lítra 
að 

viðbættum 
19% 

Tollfrjálst 

      

2204.30 Annað þrúguþykkni   
2204.30.10 Með 22,9% eða minna af hreinum vínanda að rúmmáli $1,41/lítra 

að 
viðbættum 

19% 

Tollfrjálst 

2204.30.90 Annað $1,41/lítra 
að 

viðbættum 
19% 

Tollfrjálst 
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Tollskrár-
svið 

Vörulýsing Bestukjara-
tollur 

Tollur 

23.09 Framleiðsla til dýraeldis   
2309.10.00 Hunda- og kattafóður í smásöluumbúðum 3,5% Tollfrjálst 
2309.90.39 Heilfóður og fóðurbótaefni, þ.m.t. þykkni: annað 0,0% Tollfrjálst 
      

24.01 Óunnið tóbak; tóbaksúrgangur   
2401.10 Tóbak, ekki afstilkað/strípað   
2401.10.10 Til notkunar sem umbúðablað við framleiðslu vindla 0,0% Tollfrjálst 
2401.10.91 Annað: tyrknesk tegund 2,5% Tollfrjálst 
2401.10.99 Annað: annað 5,5% Tollfrjálst 
2401.20.10 Blaðrenningstóbak til notkunar við framleiðslu vindla 8,0% Tollfrjálst 
2401.20.90 annað 8,0% Tollfrjálst 
2401.30.00 Tóbaksúrgangur 6,5% Tollfrjálst 
      

24.02 Vindlar, einnig endaskornir, smávindlar og vindlingar, úr 
tóbaki eða tóbakslíki 

  

2402.10.00 Vindlar, einnig endaskornir, og smávindlar með 
tóbaksinnihaldi 

8,0% Tollfrjálst 

2402.20.00 Vindlingar með tóbaksinnihaldi 12,5% Tollfrjálst 
2402.90.00 Annað 6,5% Tollfrjálst 
      

24.03 Önnur framleiðsla úr tóbaki og framleitt tóbakslíki; 
jafnblandað eða endurunnið tóbak; tóbakskjarnar og 
tóbaksseyði 

  

2403.10.00 Reyktóbak, einnig með einhverju tóbakslíki 4,0% Tollfrjálst 
      

2403.91 Jafnblandað eða endurunnið tóbak   
2403.91.10 Hentar til notkunar sem blaðrenningstóbak 5,0% Tollfrjálst 
2403.91.20 Unnin tóbakslauf sem henta til notkunar sem umbúðablað 

fyrir vindla 
10,0% Tollfrjálst 

2403.91.90 Annað 13,0% Tollfrjálst 
      

2403.99 Annað   
2403.99.10 Neftóbak 5,0% Tollfrjálst 
2403.99.20 Framleitt tóbakslíki sem inniheldur ekki tóbak 9,5% Tollfrjálst 
2403.99.90 Annað 9,5% Tollfrjálst 
      
Ath.:    
Vakin er athygli á  því að tollaívilnanir gilda einungis um þau tollskrársvið sem eru skráð í þessum viðauka.  
Vöruliðir og/eða undirliðir eru einungis tilgreindir til frekari lýsingar. 
 

_______________ 
 


