Úrskurður 10/2008

Kærður er úrskurður tollstjóra um endurákvörðun aðflutningsgjöldum á alls 64
sendingum. Kærandi krefst þess að úrskurðurinn verði felldur úr gildi. Ríkistollanefnd
feldi úrskurð tollstjóra úr gildi.

Með bréfi til ríkistollanefndar, dags. 1. ágúst 2008, kærði A., úrskurð tollstjóra nr. 16/2008. Í hinum
kærða úrskurði endurákvarðar tollstjóri gjöld af alls 64 sendingum sem tollafgreiddar voru á árinu
2004. Tollstjóri telur, eftir skoðun á gögnum innflytjanda, að tollflokkun hafi verið röng í nokkrum
tilfelL, upprunaland hafi verið rangt tilgreint og EUR verðmætayfirlýsingar sendinga hafi vantað eða
verið ófullnægjandi eða yfir verðmætamörkum. Tollstjóri telur að vangreidd aðflutningsgjöld, ásamt
dráttarvöxtum séu kr. 4.845.885. Þann 11. september 2008 barst ríkistollanefnd bréf frá kæranda þar
sem tilkynnt var að von væri á frekari rökstuðningi kærunnar. Þann 23 september barst svo nefndinni
viðbótar athugasemdir frá lögfræðistofunni L.. Kærandi mótmælir endurákvörðuninni og krefst þess að
hinn kærði úrskurður verði ógiltur, til vara að nefndin felli úrskurðinn úr gildi og veiti kæranda
áminningu og til þrautavara að dráttarvextir verði reiknaðir skv. 3. mgr.5. gr. vaxtalaga nr. 38/2001.

Í hinum kærða úrskurði tollstjóra, dagssettum 2. júní 2008, segir m.a. að með bréfi þann 4. júlí 2007
hafi innflytjanda verið tilkynnt um að til þess gæti komið að embættið endurákvarðaði aðflutningsgjöld
af eftirtöldum sendingum sem fyrirtækið hafði fengið tollafgreiddar. Var forsvarsmönnum fyrirtækisins
jafnframt gefinn kostur á að gera grein fyrir sjónarmiðum sínum og framvísa gögnum sem máli kynnu
að skipta. Skráður móttakandi allra sendinganna samkvæmt farmskrá er A. Endurákvörðun tollstjóra
tekur til eftirtalinna sendinga:
Sendingarnúmer

Tollafgreiðsludagur:

P 150 17 12 4 IS B23 8263

20.12.04

P 150 04 12 4 IS B21 8172

09.12.04

S ARN 17 08 4 DK AAR A008

23.09.04

S ARN 23 11 4 NL RTM W054

24.11.04

S HEG 10 08 4 SE VAG W026

04.10.04

S ARN 09 11 4 DK AAR A015

29.11.04

S ARN 17 08 4 SE VAG W059

05.10.04

P 150 25 03 4 IS B05 4346

04.05.04

S HEG 19 10 4 SE VAG W039

24.11.04

S SKF 14 12 4 GB IMM W213

15.12.04

S HEG 02 11 4 DK AAR A003

18.11.04

S ARN 13 04 4 DK AAR A007

14.05.04

S ARN 13 04 4 DK AAR A006

14.05.04

S HEG 22 09 4 DK AAR A002

18.10.04

S HEG 05 10 4 DK AAR A007

14.10.04

S HEG 24 08 4 DK AAR A001

12.10.04

S HEG 05 10 4 DK AAR A002

14.10.04

P 150 27 05 4 IS B09 2625

08.06.04

S HEG 20 04 4 SE VAG W041

13.05.04

S HEG 19 10 4 SE VAG W044

23.11.04

S ARN 28 09 4 SE VAG W069

28.10.04

S ARN 03 08 4 DK AAR A004

08.09.04

S HEG 05 10 4 SE VAG W052

25.10.04

S ARN 03 08 4 DK AAR A005

08.09.04

S ARN 03 08 4 DK AAR A006

08.09.04

S HEG 07 09 4 DK AAR A010

14.09.04

S HEG 07 09 4 DK AAR A009

14.09.04

S HEG 07 09 4 DK AAR A019

14.09.04

S HEG 07 09 4 DK AAR A005

14.09.04

S HEG 07 09 4 DK AAR A003

14.09.04

S ARN 23 11 4 US CHS W001

08.12.04

S HEG 07 09 4 DK AAR A002

14.09.04

S HEG 24 08 4 DK AAR A009

11.10.04

S ARN 17 08 4 DK AAR A002

23.09.04

S ARN 17 08 4 DK AAR A011

23.09.04

S HEG 24 08 4 DK AAR A008

11.10.04

S ARN 17 08 4 DK AAR A015

23.09.04

S ARN 31 08 4 DK AAR A001

24.09.04

S ARN 31 08 4 DK AAR A006

24.09.04

S ARN 28 09 4 DK AAR A004

30.09.04

S HEG 07 09 4 DK AAR A012

20.09.04

S HEG 10 08 4 DK AAR A004

01.09.04

S HEG 10 08 4 DK AAR A006

01.09.04

S ARN 09 11 4 DK AAR A005

26.11.04

S ARN 09 11 4 DK AAR A012

29.11.04

P 150 29 12 4 IS B25 0243

30.12.04

P 150 06 08 4 IS B13 3339

10.08.04

S HEG 19 10 4 SE VAG W045

28.10.04

S HEG 22 09 4 SE VAG W050

26.10.04

S HEG 04 05 4 SE VAG W047

07.06.04

S HEG 07 09 4 SE VAG W066

04.10.04

S HEG 13 07 4 SE VAG W054

23.08.04

P 150 29 11 4 IS B21 2160

01.12.04

P 150 22 11 4 IS B20 6302

30.11.04

S HEG 02 11 4 SE VAG W051

26.11.04

S HEG 04 05 4 SE VAG W048

15.06.04

S HEG 18 05 4 SE VAG W046

22.06.04

S HEG 15 12 4 SE VAG W040

15.12.04

S HEG 04 05 4 SE VAG W050

22.06.04
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S HEG 17 11 4 DK AAR A015

03.12.04

S HEG 17 11 4 DK AAR A003

03.12.04

S ARN 09 11 4 DK AAR A016

29.11.04

S ARN 09 11 4 DK AAR A013

29.11.04

Í hinum kærða úrskurði eru síðan talin upp sendingarnúmer og tilgreint hvað tollstjóri telur ábótavant:”

Sendingarnúmer P 150 17 12 4 IS B23 8263
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005 hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að fyrirtækið hefur ranglega tollflokkað „björgunargalla“, nánar tiltekið item nr. 861001, 861002 og
861003, á reikningi nr. 138488, í ofangreindri sendingu í tollskrárnúmer 6211.3301, sbr. lína 1 á
aðflutningsskýrslu.
Tollskrárnúmer 6211.3301 er samkvæmt tollskrá:
6211 Æfingagallar, skíðagallar og sundföt; annar fatnaður:
- Annar fatnaður karla eða drengja: -- Úr baðmull: -- Úr tilbúnum trefjum:
Björgunargallar

---

Það er álit embættisins að túlka beri þetta tollskrárnúmer þröngt og er það mat embættisins að ekki sé
um eiginlega björgunargalla að ræða heldur samfestinga, sbr. upplýsingar á heimasíðu framleiðanda
(http://www.elbe.no)
Rétt tollflokkun að mati embættisins fyrir samfestinga, n.t.t. item nr. nr. 861001, 861002 og 861003 er
tollskrárnúmer 6211.3309, n.t.t - Annar fatnaður karla eða drengja: -- Úr baðmull: -- Úr tilbúnum
trefjum: --- Björgunargallar ---Annað
Munurinn á gjöldum samkvæmt tollskrárflokkum þessum er sá að á tollskrárnúmeri 6211.3309 hvílir
15% almennur tollur samkvæmt tollskrá og 24,5% virðisaukaskattur samkvæmt lögum nr. 50/1988 um
virðisaukaskatt, með síðari breytingum.

Niðurstöður tollskrárflokkunar þessarar eru byggðar á túlkunarregL nr. 1 og 6 við tollskrá.

Sendingarnúmer P 150 04 12 4 IS B21 8172
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005 hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að fyrirtækið hefur ranglega tollflokkað „þrykkimyndir“ (e. decalcomanias) í ofangreindri sendingu í
tollskrárnúmer 4908.1000, sbr. lína 1 á aðflutningsskýrslu.

Tollskrárnúmer 4908.1000 er samkvæmt tollskrá:
4908 Færimyndir (decalcomanias):
- Færimyndir, hæfar til glerbrennslu

Rétt tollflokkun að mati embættisins er 4908.9000 þar sem ekki er um að ræða færimyndir hæfar til
glerbrennslu, n.t.t. - Færimyndir, hæfar til glerbrennslu: -Aðrar
Munurinn á gjöldum samkvæmt tollskrárflokkum þessum er sá að á tollskrárnúmeri 4908.9000 hvílir
10% almennur tollur samkvæmt tollskrá og 24,5% virðisaukaskattur samkvæmt lögum nr. 50/1988 um
virðisaukaskatt, með síðari breytingum.
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Niðurstöður tollskrárflokkunar þessarar eru byggðar á túlkunarregL nr. 1 og 6 við tollskrá.

Við tollafgreiðslu þann 09/12/2004 var lagður til grundvallar proforma reikningur frá fyrirtækinu ACG
Accent AB nr. 557576 dags. 01/12/04 að upphæð SEK 11.693,00
Heildarfjárhæð proforma reikninga sbr. reitur 20 á aðflutningsskýrslu er ranglega tilgreind SEK
11.350,00
Rétt heildarfjárhæð í reit 20 á aðflutningsskýrslu skv. ofangreindum reikningi er SEK 11.693,00

Sendingarnúmer S ARN 17 08 4 DK AAR A008
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að aðflutningsgjöld við innflutning vöru voru ekki verið rétt ákvörðuð við tollafgreiðslu þar sem
tilvísun í reit 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING, var ekki í samræmi við upplýsingar á
vörureikningi.

Samkvæmt upplýsingum frá dönskum tollayfirvöldum er það heimildarnúmer (45/94-2153-5) sem um
er getið á reikningi ofangreindar sendingar ekki leyfisnúmer hvað varðar yfirlýsingu á vörureikningi
vegna útflutnings upprunavöru.

Að mati embættisins hefur því innflytjandi A hf., í ofangreindri sendingu, ranglega nýtt sér
tollfríðindameðferð fyrir Danmörk (DK) sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu. Tollfríðindameðferð þessi
felur í sér 0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á
að vara sé upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar
sem þess er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 23/09/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Scandinavia
Production Group A/S nr. 161558 dags. 09/08/2004 að upphæð DKK 6.210,00
Fríðindameðferð er því hafnað á grundvelli svars frá dönskum tollayfirvöldum. Greiða ber A-toll því
engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S ARN 23 11 4 NL RTM W054
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að meðfylgjandi skírteini EUR 10698 ofangreindar sendingar er ekki í samræmi við reglur um útgáfu
EUR.1. flutningsskírteina, skv. bókun 4 við EES samninginn og er ekki samkvæmt fyrirmynd í III.
viðauka a, sbr. 15. gr. sömu bókunar.

Er ofangreind sending var tollafgreidd þann 24/11/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá
fyrirtækinu Villars Maitre Chocolatier S.A. nr. 000147819 dags. 10/11/2004 að upphæð CHF
43.276,65. Í reit 14 á aðflutningsskýrslu var skráð skírteini EUR 10698.

Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið en þar segir m.a. í 15. gr. bókunarinnar:

15. gr.

4

Almennar kröfur
“1. Við innflutning til eins samningsaðila skulu upprunavörur í skilningi þessarar bókunar
njóta hags af ákvæðum samningsins gegn framvísun einnar af eftirfarandi sönnunum um
uppruna:
a) EUR.1-flutningsskírteinis, samkvæmt fyrirmynd í III. viðauka a,
b) EUR-MED-flutningsskírteinis, samkvæmt fyrirmynd í III. viðauka b,”

Það er alveg ljóst að skírteini það er fylgdi ofangreindi sendingu er ekki samkvæmt fyrirmynd í III.
viðauka a, og er þ.a.l. ekki hægt að nýta til tollfríðinda.

Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 10 08 4 SE VAG W026
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að upprunaland er ranglega tilgreint Sviss (CH) sbr. lína 1 á aðflutningsskýrslu tollnr. 6104.6300 og
lína 3 á reikningi nr. 6390135328, order type product# 296473-010, product description ALL SPORT
CAPRI, quantity 35 SEK 5.605,60 dags. 15/07/07 frá Nike European Operations Netherlands B.V.

Rétt upprunaland skv. meðfylgjandi reikningi ofangreindar sendingar er Kína (CN).

Greiða ber A-toll af þeim vörum frá Kína sbr. ofangreint.

Sendingarnúmer S ARN 09 11 4 DK AAR A015
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að fyrirliggjandi EUR – yfirlýsing vegna reiknings nr. 14097 dags. 02.09.2004 frá PK Netto Möbler
aps Danmörk er ófullnægjandi.

Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið. Samkvæmt 6. mgr. 21. gr. bókunar 4, IV. Viðauka við EES – samninginn skal
yfirlýsing á vörureikningi eða yfirlýsing á EUR-MED vörureikningi gefin út með þeim hætti að
útflytjandi vélritar, stimplar eða prentar á vörureikninginn, afhendingarseðilinn eða annað
viðskiptaskjal yfirlýsingu með þeim texta sem fram kemur í IV. viðauka a og IV. viðauka b og skal
hann nota útgáfu á einu tungumálanna sem um getur í þeim viðaukum í samræmi við ákvæði landslaga
útflutningslandsins. Ef yfirlýsingin er handskrifuð skal skrifa með bleki og með prentstöfum.
Í 7. mgr. sömu greinar segir að á yfirlýsingu vörureikningi og yfirlýsingu á EUR-MED vörureikningi
skal vera upprunaleg eiginhandarundirskrift útflytjanda. Þess skal þó ekki krafist að viðurkenndur
útflytjandi í skilningi 22. gr., undirriti yfirlýsingu á vörureikningi, að því tilskildu að hann afhendi
tollayfirvöldum í útflutningslandinu skriflega yfirlýsingu þess efnis að hann taki fulla ábyrgð á
yfirlýsingunni á vörureikningnum eins og hann hafi undirritað hana með eigin hendi.
Í IV. viðauka a) við bókun 4 við EES – samninginn er að finna þann texta sem fram á að koma á
yfirlýsingu á vörureikningi en þar segir m.a.

“(Undirskrift útflytjanda; auk þess þarf nafn þess sem undirritar yfirlýsinguna að koma fram með
skýrum stöfum)4”
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Undirskrift útflytjandans vantar á reikninginn. Samkvæmt framansögðu getur fyrirliggjandi EUR –
yfirlýsing á ofangreindum vörureikningi því ekki talist fullnægjandi.

Greiða ber A-toll

Sendingarnúmer S ARN 17 08 4 SE VAG W059
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð Tyrkland (TR),
sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR skírteini nr. 6301260, þar sem þess er getið að þær vörur er
varða ofangreinda sendingu varða fríðindameðferð Tyrklands (TR) við EES. Nánar tiltekið er um að
ræða:
línu 6 á aðflutningsskýrslu, tollnr. 6109-1000 FOB-verð SEK 9.452,86
línu11 á aðflutningsskýrslu, tollnr. 6120-2000 FOB-verð SEK 48.378,37
línu 17 á aðflutningsskýrslu, tollnr. 6203-4200 FOB-verð SEK 2.977,04
línu 19 á aðflutningsskýrslu, tollnr. 6209-2009 FOB-verð SEK 4.611,18

Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% C – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem
þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í Tyrklandi með yfirlýsingu á vörureikningi og tilvísun í
útgáfuland eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að umrædd vara sé upprunnin í
Tyrklandi.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 05/10/2004 voru lagðir til grundvallar reikningar frá fyrirtækinu Champion
Northern Europe AB, nr. 400800 dags. 10/08/04 að upphæð SEK 8.118,00 og nr. 400802 dags.
10/08/04 að upphæð SEK 297.751,00
Þar sem Tyrkland er ekki hluti af evrópusambandinu er ekki sýnt fram á það í EUR skírteini
ofangreindar sendingar skv. frumgögnum er undirritaður fékk afhent frá innflytjanda, A hf., að vísað sé
til þess að ofangreindar vörur frá Tyrklandi séu upprunavörur.
Upprunaland er ranglega tilgreint Sviss (CH) sbr. lína 1 á aðflutningsskýrslu tollnr. 4202-9200 og bls. 8
á reikningi nr. 400802
Rétt upprunaland skv. meðfylgjandi reikningi ofangreindar sendingar frá Champion Northern Europe
AB nr. 400802 dags. 10/08/04 er Kína (CN).

Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer P 150 25 03 4 IS B05 4346
Embættið fellst á rök lögmanns innflytjanda vegna ofangreindar sendingar.

Sendingarnúmer S HEG 19 10 4 SE VAG W039
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, kom í ljós, á ofangreindi sendingu að
tvenns konar sett af reikningum fylgir sendingunni, annarsvegar proforma invoice nr.96612 dags.
04/10/12 SEK 8.883,00 og nr.96655 dags. 04/10/12 SEK 183.265,00 með verðmætayfirlýsingu
viðurkennds útflytjanda og hinsvegar reikningur nr.184462 dags 04/10/12 og nr.184463 dags. 04/10/12
án verðmætayfirlýsingar.
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Við tollafgreiðslu þann 29/11/2004 voru lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Hagslöfs
Scandinavia AB nr. 184462 dags. 19/02/2004 að upphæð SEK 8.617,00 og nr. 184463 dags.
12/10/2004 að upphæð SEK 177.767,00 samtals SEK 186.384,00

Samkvæmt 1. tl. 28. gr. tollalaga 88/2005 eru proforma reikningar eingöngu teknir gildir í tolli þegar
verðmæti vöru er óverulegt eða hún er augljóslega ekki ætluð til sölu hér á landi, t.d. þegar um
persónulega muni er að ræða en þar segir m.a.; „28. gr. Fylgiskjöl með aðflutningsskýrsL.
1. Vörureikningur: Frumrit eða samrit af vörureikningi yfir hina innfluttu vöru eða sendingu. Þrátt
fyrir ákvæði 1. málsl. er tollstjóra heimilt að taka gildan pro forma reikning eða viðskiptareikning í stað
frumrits eða samrits þegar verðmæti vöru er óverulegt eða hún er augljóslega ekki ætluð til sölu hér á
landi, t.d. þegar um persónulega muni er að ræða.“

Það er því mat embættisins að þar sem tilvísun í reit 14 á aðflutningsskýrslu EUR YFIRLÝSING, var
ekki í samræmi við upplýsingar á vörureikningi er lagður var til grundvallar tollafgreiðslu ber að hafna
fríðindameðferð. Þeir reikningar sem voru lagðir til grundvallar tollafgreiðslu eru án
verðmætayfirlýsingar en samt var fríðindameðferðar óskað á grundvelli proforma reikninga sem eru,
eins og áður kemur fram, eingöngu teknir gildir í tolli þegar verðmæti vöru er óverulegt eða hún er
augljóslega ekki ætluð til sölu hér á landi, t.d. þegar um persónulega muni er að ræða.

Greiða ber A-toll

Sendingarnúmer S SKF 14 12 4 GB IMM W213
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Bretland
(GB), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Bretlandi með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er
getið að umrædd vara sé upprunnin í Bretlandi.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 15/12/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu BYKO UK Ltd
nr. 629 dags. 06/12/2004 að upphæð GBP 16.361,80

Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini ofangreindar sendingar skv. frumgögnum er
embættið fékk afhent frá innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna.

Sendingarnúmer S HEG 02 11 4 DK AAR A003
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
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Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 18/11/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Swan of
Denmark a/s nr. 10260 dags. 21/10/2004 að upphæð DKK 4.942,08
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S ARN 13 04 4 DK AAR A007
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 14/05/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Instyle Europe
A/S nr. 36030 dags. 05/05/04 að upphæð DKK 8.930,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S ARN 13 04 4 DK AAR A006
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 14/05/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu DA´CORE A/S
nr. 175951 dags. 15/05/04 að upphæð DKK 2.230,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 22 09 4 DK AAR A002
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé

8

upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 18/10/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Ansagar
Möbler International A/S nr. 62861 dags. 08/09/04 að upphæð DKK 77.702,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.

Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 05 10 4 DK AAR A007
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 14/10/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Massive
Belysning A/S nr. 4/47900 dags. 21/09/04 að upphæð DKK 4.975,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 24 08 4 DK AAR A001
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 12/10/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Preform
Furniture A/S nr. 75464 dags. 10/08/04 að upphæð DKK 10.176,40
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 05 10 4 DK AAR A002
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Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 14/10/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu TM Line A/S
nr. 169303 dags. 23/09/04 að upphæð DKK 9.894,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer P 150 27 05 4 IS B09 2625
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING og línu 3 á aðflutningsskýrslu, tollnr.
6506-9900 FOB-verð EUR 669,24. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% E – toll. Til að heimilt sé
að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í Danmörk með
yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að umrædd vara sé
upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 14/10/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Seeland
International A/S nr. 164731 dags. 25/05/04 að upphæð EUR 1.269,15
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 20 04 4 SE VAG W041
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Frakkland
(FR), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% B – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Frakklandi með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Frakklandi.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 14/10/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Sportmarket
AB nr. 276220 dags. 05/04/04 að upphæð SEK 11.509,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..
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Sendingarnúmer S HEG 19 10 4 SE VAG W044
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Austurríki
(AT), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Austurríki með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Austurríki.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 23/11/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Sportmarket
AB nr. 285615 dags. 30/09/04 að upphæð SEK 4.725,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S ARN 28 09 4 SE VAG W069
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Svíþjóð
(SE), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu og línu 2 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING, tollnr.
9506-9900 FOB-verð SEK 93.904,00. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% E – toll. Til að heimilt
sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í Svíþjóð með
yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að umrædd vara sé
upprunnin í Svíþjóð.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 28/10/2004 voru lagðir til grundvallar reikningar frá fyrirtækinu GGP Sweden
AB nr. 302039007 dags. 22/09/04 að upphæð SEK 2.310,00 og nr. 302039007 dags. 22/09/04 að
upphæð SEK 123.882,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S ARN 03 08 4 DK AAR A004
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Tyrkland
(TR), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, línu 3 á aðflutningsskýrslu, tollnr. 3924-9000 FOB-verð
DKK 1.256,00 og lína 7 á aðflutningsskýrslu, tollnr. 6302-6000 FOB-verð DKK 3.456,00.
Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% C – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem
þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í Tyrklandi með yfirlýsingu á vörureikningi og tilvísun í
útgáfuland eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að umrædd vara sé upprunnin í
Tyrklandi.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.
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Við tollafgreiðslu þann 08/09/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Aquanova NV
nr. 2401317 dags. 19/07/04 að upphæð DKK 24.127,80
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf. þar sem vísað s til þess að ofangreindar vörur frá Tyrklandi séu upprunavörur.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 05 10 4 SE VAG W052
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Austurríki
(AT), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Austurríki með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Austurríki.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 25/10/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Amer Sports
Sverige AB nr. 4502189457 dags. 09/09/2004 að upphæð SEK 33.999,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S ARN 03 08 4 DK AAR A005
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 08/09/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Halo Tech Aps
nr. 30840 dags. 20/07/04 að upphæð DKK 4.384,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S ARN 03 08 4 DK AAR A006
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
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efnahagssvæðið. Samkvæmt 6. tl. 21. gr. bókunar 4, IV. viðauka við EES – samninginn skal yfirlýsing
á vörureikningi gefin út með þeim hætti að útflytjandi vélritar, stimplar eða prentar á vörureikninginn,
afhendingarseðilinn eða annað viðskiptaskjal yfirlýsingu með þeim texta sem fram kemur í IV. viðauka
a) og skal hann nota útgáfu á einu tungumálanna sem um getur í þeim viðauka í samræmi við ákvæði
landslaga útflutningslandsins. Ef yfirlýsingin er handskrifuð skal skrifa með bleki og með prentstöfum.

Við tollafgreiðslu þann 08/09/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Nordic Home
Collection A/S nr. 3116 dags. 19/07/04 að upphæð DKK 4.800,00 skv. þeim frumgögnum er embættið
fékk afhent frá innflytjanda A hf.
Það er mat embættisins að fyrirliggjandi EUR – yfirlýsing á vörureikningi ofangreindar sendingar getur
ekki talist fullnægjandi, og notið þ.a.l. tollfríðinda, þar sem texti hennar er ekki rétt orðaður. Réttur
texti sbr. IV. viðauka a) bókunar 4 við EES-samninginn er;
“Dönsk útgáfa
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr.
...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).”
Ber af þeim sökum að greiða 10% almennan toll af vörum á framangreindum reikningi, sem aðfluttar
voru til landsins með sendingu S ARN 03 08 4 DK AAR A006.

Sendingarnúmer S HEG 07 09 4 DK AAR A010
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 14/09/2004 voru lagðir til grundvallar 3 reikningar frá fyrirtækinu Dan-Form
Aps nr. 49811 dags. 31/08/04 að upphæð DKK 9.576,00, nr. 49812 31/08/04 að upphæð DKK
25.134,00 og nr. 49796 31/08/04 að upphæð DKK 10.456,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini vegna ofangreindra reikninga skv.
frumgögnum er embættið fékk afhent frá innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 07 09 4 DK AAR A009
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 14/09/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Conlink
Furniture Aps nr. 135089 dags. 30/08/2004 að upphæð DKK 13.200,00
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Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 07 09 4 DK AAR A019
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING.
Að mati embættisins hefur innflytjandi A hf. ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk (DK),
sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, línu 1 á aðflutningsskýrslu, tollnr. 7009-9200 FOB-verð DKK
22.294,00. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér
tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á
vörureikningi og tilvísun í útgáfuland eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að
umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 14/09/2004 voru lagðir til grundvallar tveir reikningar frá fyrirtækinu Incado
Produktion ApS, nr. 63517 dags. 27/08/04 að upphæð DKK 15.486,40 og nr. 63518 dags. 27/08/04 að
upphæð DKK 34.089,25
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini vegna ofangreindra reikninga skv.
frumgögnum er embættið fékk afhent frá innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 07 09 4 DK AAR A005
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi og tilvísun í útgáfuland eða með útgáfu EUR.1.
skírteinis þar sem þess er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Heildarfjárhæð reiknings er ranglega tilgreind DKK 1.500,00 í reit 20 á aðflutningsskýrslu.
Rétt heildarfjárhæð reiknings er DKK 1.650,00 (fob-verð í reit 22 =DKK 1.500 + Annar kostnaður í
reit 25 =DKK 150)

Við tollafgreiðslu þann 14/09/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Hagro ApS, nr.
77539 dags. 25/08/04 að upphæð DKK 1.650,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf. þar sem vísað er til þess að ofangreindar vörur frá Danmörk séu upprunavörur.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 07 09 4 DK AAR A003
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Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi og tilvísun í útgáfuland eða með útgáfu EUR.1.
skírteinis þar sem þess er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Heildarfjárhæð reiknings er ranglega tilgreind DKK 8.580,00 í reit 20 á aðflutningsskýrslu.
Rétt heildarfjárhæð reiknings er DKK 10.725 (fob-verð í reit 22 =DKK 8.580 + Annar kostnaður í reit
25 =DKK 2.145)

Við tollafgreiðslu þann 14/09/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Novida ApS,
nr. 450 dags. 26/08/04 að upphæð DKK 10.725,00.
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf. þar sem vísað er til þess að ofangreindar vörur frá Danmörk séu upprunavörur.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S ARN 23 11 4 US CHS W001
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Slóveníu
(SI), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, línu 4 á aðflutningsskýrslu, tollnr. 9401-8000 FOB-verð USD
787,02. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér
tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í Slóveníu með yfirlýsingu á
vörureikningi og tilvísun í útgáfuland eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að
umrædd vara sé upprunnin í Slóveníu.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 14/09/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Broyhill
Furniture Industries, nr. 1026046719 dags. 26/10/04 að upphæð USD 14.880,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf. þar sem vísað er til þess að ofangreindar vörur frá Slóveníu séu upprunavörur.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 07 09 4 DK AAR A002
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.
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Við tollafgreiðslu þann 14/09/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Massive
Belysning A/S nr. 4/45922 dags. 26/08/04 að upphæð DKK 3.758,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 24 08 4 DK AAR A009
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Heildarfjárhæð reiknings er ranglega tilgreind DKK 1.122,48 í reit 20 á aðflutningsskýrslu.
Rétt heildarfjárhæð reiknings er DKK 1.403,10 (fob-verð í reit 22 =DKK 1.122,48 + Annar kostnaður í
reit 25 =DKK 280,62)

Við tollafgreiðslu þann 11/10/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Swan of
Denmark a/s nr. 9938 dags. 21/10/2004 að upphæð DKK 1.403,10
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S ARN 17 08 4 DK AAR A002
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Ítalíu
(IT), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% E – toll. Til að
heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í Ítalíu
með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að umrædd
vara sé upprunnin í Ítalíu.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 23/09/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Good Company
nr. 4440 dags. 06/08/04 að upphæð DKK 12.189,50
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S ARN 17 08 4 DK AAR A011
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
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0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 23/09/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Instyle Europe
A/S nr. 47454 dags. 09/08/04 að upphæð DKK 5.088,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 24 08 4 DK AAR A008
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 11/10/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu L.T. Collection
A/S nr. 26197 dags. 09/08/04 að upphæð DKK 3.891,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S ARN 17 08 4 DK AAR A015
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 23/09/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Cane-line A/S
nr. 372877 dags. 09/08/04 að upphæð DKK 20.792,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S ARN 31 08 4 DK AAR A001
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Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 24/09/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu normann
copenhagen nr. 19443 dags. 19/08/04 að upphæð DKK 19.920,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S ARN 31 08 4 DK AAR A006
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 24/09/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Cane-line A/S
nr. 373416 dags. 18/08/04 að upphæð DKK 2.960,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S ARN 28 09 4 DK AAR A004
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 30/09/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Halo Tech Aps
nr. 31565 dags. 17/09/04 að upphæð DKK 1.949,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..
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Sendingarnúmer S HEG 07 09 4 DK AAR A012
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Þýskaland
(DE), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, línu 3 á aðflutningsskýrslu, tollnr. 9617-0000 FOB-verð
DKK 1.188,00. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér
tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í Þýskalandi með yfirlýsingu á
vörureikningi og tilvísun í útgáfuland eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að
umrædd vara sé upprunnin í Þýskalandi.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 20/09/2004 vor lagðir til grundvallar reikningar frá fyrirtækinu Herold A/S, nr.
259988 dags. 30/08/04 að upphæð DKK 480,00 og nr. 259987 dags. 30/08/2004 að upphæð DKK
3.857,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf. þar sem vísað er til þess að ofangreindar vörur frá Þýskalandi séu upprunavörur.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 07 09 4 DK AAR A016
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.
Við tollafgreiðslu þann 20/09/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Nordic Home
Collection A/S nr. 3500 dags. 01/09/04 að upphæð DKK 2.400,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 10 08 4 DK AAR A004
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið
Við tollafgreiðslu þann 01/09/2004 voru lagðir til grundvallar reikningar frá fyrirtækinu Zanti Aps nr.
F1113 dags. 30/07/04 að upphæð DKK 5.640,00, nr. F1112 dags. 30/07/04 að upphæð DKK 2.229,00
og nr. F1111 dags. 30/07/07 að upphæð DKK 1.515,00

19

Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 10 08 4 DK AAR A006
Skilyrði fyrir notkun tollfríðindameðferðar samkvæmt b. lið 1. mgr. 15. gr. bókunar 4, IV. viðauka við
EES – samninginn, sbr. lög nr. 13/1993 um Evrópska efnahagssvæðið, er að EUR yfirlýsing á
vörureikningi sé gefin út af viðurkenndum útflytjanda eða af útflytjanda vörusendingar sem
samanstendur af einum eða fleiri pökkum sem innihalda upprunavörur að heildarverðmæti sem ekki er
meira en 6.000 evrur.

Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Ítalíu
(IT), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% E – toll. Til að
heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í Ítalíu
með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að umrædd
vara sé upprunnin í Ítalíu.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Úr bókun 4 IV. viðauka við EES – samninginn;
“21. gr.
Skilyrði fyrir því að gefa út yfirlýsingu á vörureikningi eða yfirlýsingu á EUR-MED-vörureikningi
1. Heimilt er að yfirlýsing á vörureikningi eða yfirlýsing á EUR-MED-vörureikningi, sem um
getur í c-lið 1. mgr. 15. gr., sé gefin út:
a) af viðurkenndum útflytjanda í skilningi 22. gr.,
eða
b) útflytjendur vörusendinga sem samanstanda af einum eða fleiri pökkum sem
innihalda upprunavörur að heildarverðmæti ekki meira en 6.000 evrur (DKK 45.600).”

Við tollafgreiðslu þann 01/09/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Good Company
nr. 4418 dags. 03/08/04 að upphæð DKK 64.394,50
Heildarfjárhæð ofangreinds reiknings er hærra en EUR 6.000, (DKK 45.600 sbr. verðmætamörk vegna
fríðindameðferðar), en ekki er um viðurkenndan útflutningsaðila að ræða, samkvæmt kröfum 21. gr.
bókunar 4, IV. viðauka við EES – samninginn, sbr. lög nr. 13/1993 um Evrópska Efnahagssvæðið.

Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S ARN 09 11 4 DK AAR A005
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
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Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 26/11/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Halo Tech Aps
nr. 32332 dags. 28/10/04 að upphæð DKK 5.700,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S ARN 09 11 4 DK AAR A012
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, EUR YFIRLÝSING. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Heildarfjárhæð reiknings er ranglega tilgreind DKK 2.004,00 í reit 20 á aðflutningsskýrslu.
Rétt heildarfjárhæð reiknings er DKK 2.102,00

Við tollafgreiðslu þann 29/11/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Cane-line A/S
nr. 376886 dags. 27/10/04 að upphæð DKK 2.102,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer P 150 29 12 4 IS B25 0243
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Svíþjóð
(SE), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% E – toll. Til að
heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í Svíþjóð
með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að umrædd
vara sé upprunnin í Svíþjóð.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 30/12/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Salomon
Nordic AB nr. 90161864 dags. 20/12/04 að upphæð SEK 1.533,02 þar sem þess er getið að varan sé
upprunnin í Rúmeníu (RO).
Uppruni er ranglega tilgreindur Svíþjóð (SE) í reit 34 á aðflutningsskýrslu.
Réttur uppruni skv. reikningi ofangreindar sendingar er Rúmenía (RO).
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
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Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer P 150 06 08 4 IS B13 3339
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Rúmeníu
(RO), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% E – toll. Til að
heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í
Rúmeníu með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að
umrædd vara sé upprunnin í Rúmeníu.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 10/08/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Salomon
Nordic AB nr. 90145628 dags. 21/07/04 að upphæð SEK 1.391,35
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 19 10 4 SE VAG W045
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Finnland
(FI), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, línu 3 á aðflutningsskýrslu, tollnr. 9506-9900 FOB-verð SEK
25.791,74. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér
tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í Finnlandi með yfirlýsingu á
vörureikningi og tilvísun í útgáfuland eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að
umrædd vara sé upprunnin í Finnlandi.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 28/10/2004 voru lagðir til grundvallar reikningar frá fyrirtækinu JOFA AB , nr.
943734 dags. 22/09/04 að upphæð SEK 405,00 nr. 943733 dags. 22/09/04 að upphæð SEK 5.971,00 nr.
943732 dags. 22/09/04 að upphæð SEK 15.763,00 nr. 937856 dags. 30/08/04 að upphæð SEK 5.354,00
nr. 938025 dags. 31/08/04 að upphæð SEK 989,00 nr. 942599 dags. 17/09/04 að upphæð SEK 3.686,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf. þar sem vísað er til þess að ofangreindar vörur frá Finnlandi séu upprunavörur.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 22 09 4 SE VAG W050
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Svíþjóð
(SE), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, línu 1 á aðflutningsskýrslu, tollnr. 3307-4900 FOB-verð
SEK 907,89 og lína 3 á aðflutningsskýrslu, tollnr. 3405-1000 FOB-verð SEK 436,49.
Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem
þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í Svíþjóð með yfirlýsingu á vörureikningi og tilvísun í
útgáfuland eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að umrædd vara sé upprunnin í
Svíþjóð.
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Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 26/10/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Brunngårds
AB, nr. 243784 dags13/09/04 að upphæð SEK 8.269,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf. þar sem vísað er til þess að ofangreindar vörur frá Svíþjóð séu upprunavörur.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 04 05 4 SE VAG W047
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Frakkland
(FR), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, línu 3 á aðflutningsskýrslu, tollnr. 6103-4300 FOB-verð SEK
2.351,36, línu 4 á aðflutningsskýrslu, tollnr. 6109-1000 FOB-verð SEK 4.947,21, línu 6 á
aðflutningsskýrslu, tollnr. 6110-2000 FOB-verð SEK 848,77 og línu8 á aðflutningsskýrslu, tollnr.
6217-9000 FOB-verð SEK 465,60 . Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% E – toll. Til að heimilt sé
að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í Frakklandi með
yfirlýsingu á vörureikningi og tilvísun í útgáfuland eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er
getið að umrædd vara sé upprunnin í Frakklandi.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 07/06/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Sportmarket
AB nr. 285615 dags. 30/09/04 að upphæð SEK 4.725,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf. þar sem vísað er til þess að ofangreindar vörur frá Frakklandi séu upprunavörur.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 07 09 4 SE VAG W066
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, kom í ljós, á ofangreindi sendingu að
tvennskonar sett af reikningum fylgir sendingunni, annarsvegar proforma invoice nr.79852 dags.
24/08/2004 SEK 9.713,28 og nr.7986 dags. 24/08/2004 SEK 59.555,54 með verðmætayfirlýsingu
viðurkennds útflytjanda og reikningar frá fyrirtækinu adidas Sverige AB , nr. 2601182989 dags.
24/08/04 að upphæð SEK 5.381,17 nr. 2601182990 dags. 24/08/04 að upphæð SEK 26.657,94 nr.
2601182991 dags. 24/08/04 að upphæð SEK 15.533,07 nr. 2601182992 dags. 24/08/04 að upphæð
SEK 614,59 nr. 2601182993 dags. 24/08/04 að upphæð SEK 21.081,73 án verðmætayfirlýsingar er
voru notaðir við tollafgreiðslu varanna.
Samkvæmt 1. tl. 28. gr. tollalaga 88/2005 eru proforma reikningar eingöngu teknir gildir í tolli þegar
verðmæti vöru er óverulegt eða hún er augljóslega ekki ætluð til sölu hér á landi, t.d. þegar um
persónulega muni er að ræða en þar segir m.a.;

„28.
gr.
Fylgiskjöl
með
aðflutningsskýrsL.
1. Vörureikningur: Frumrit eða samrit af vörureikningi yfir hina innfluttu vöru eða sendingu. Þrátt
fyrir ákvæði 1. málsl. er tollstjóra heimilt að taka gildan pro forma reikning eða viðskiptareikning í stað
frumrits eða samrits þegar verðmæti vöru er óverulegt eða hún er augljóslega ekki ætluð til sölu hér á
landi, t.d. þegar um persónulega muni er að ræða.“
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Það er því mat embættisins að þar sem tilvísun í reit 14 á aðflutningsskýrslu EUR YFIRLÝSING, var
ekki í samræmi við upplýsingar á vörureikningi er lagður var til grundvallar tollafgreiðslu ber að hafna
fríðindameðferð. Þeir reikningar sem voru lagðir til grundvallar tollafgreiðslu eru án
verðmætayfirlýsingar en samt var fríðindameðferðar óskað á grundvelli proforma reikninga sem eru,
eins og áður kemur fram, eingöngu teknir gildir í tolli þegar verðmæti vöru er óverulegt eða hún er
augljóslega ekki ætluð til sölu hér á landi, t.d. þegar um persónulega muni er að ræða.

Við tollafgreiðslu þann 04/10/2004 voru lagðir til grundvallar reikningar frá fyrirtækinu adidas Sverige
AB , nr. 2601182989 dags. 24/08/04 að upphæð SEK 5.381,17 nr. 2601182990 dags. 24/08/04 að
upphæð SEK 26.657,94 nr. 2601182991 dags. 24/08/04 að upphæð SEK 15.533,07 nr. 2601182992
dags. 24/08/04 að upphæð SEK 614,59 nr. 2601182993 dags. 24/08/04 að upphæð SEK 21.081,73

Að mati embættisins hefur innflytjandi A hf. í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Grikkland (GR), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, línu 4 á aðflutningsskýrslu, tollnr. 61046300 FOB-verð SEK 7.276,98 og línu 6 á aðflutningsskýrslu, tollnr. 6109-9001 FOB-verð SEK
2.436,24. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér
tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í Grikklandi með yfirlýsingu á
vörureikningi og tilvísun í útgáfuland eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að
umrædd vara sé upprunnin í Grikklandi.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 13 07 4 SE VAG W054
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Þýskaland
(DE) og Tyrkland (TR), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, línu 1 á aðflutningsskýrslu, tollnr. 40151909 FOB-verð SEK 1.646,59 og línu 4 á aðflutningsskýrslu, tollnr. 6109-1000 FOB-verð SEK
9.266,72. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% E – toll og 0% C-toll. Til að heimilt sé að nýta sér
tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í Þýskalandi og Tyrklandi með
yfirlýsingu á vörureikningi og tilvísun í útgáfuland eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er
getið að umrædd vara sé upprunnin í Þýskalandi og Tyrklandi.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 23/08/2004 voru lagðir til grundvallar reikningar frá fyrirtækinu adidas Sverige
AB , nr. 2601170517 dags. 28/06/04 að upphæð SEK 82.347,39 nr. 2601170516 dags. 28/06/04 að
upphæð SEK 17.096,59 nr. 2601171360 dags. 05/07/04 að upphæð SEK 1.098,58 nr. 2601170518
dags. 28/06/04 að upphæð SEK 548,01
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf. þar sem vísað er til þess að ofangreindar vörur frá Þýskalandi og Tyrklandi séu
upprunavörur.

Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer P 150 29 11 4 IS B21 2160
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Tyrkland
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(TR), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% C – toll. Til að
heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í
Tyrklandi með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að
umrædd vara sé upprunnin í Tyrklandi.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Heildarfjárhæð reiknings er ranglega tilgreind DKK 4.776,00 í reit 20 á aðflutningsskýrslu.
Rétt heildarfjárhæð reiknings er DKK 5.159,00 (DKK 4.776,00+DKK 383,00)

Fob-verð í erl. mynt í reit 22 á aðflutningsskýrslu er ranglega tilgreint DKK 4.393,00
Rétt Fob-verð er DKK 4.776,00

Við tollafgreiðslu þann 01/12/2004 voru lagðir til grundvallar reikningar frá fyrirtækinu Hummel
international A/S nr. 2798118 dags. 18/11/04 að upphæð DKK 4.776,00 og nr. 2798291 dags. 19/11/04
að upphæð DKK 383,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer P 150 22 11 4 IS B20 6302
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Tyrkland
(TR), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% C – toll. Til að
heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í
Tyrklandi með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að
umrædd vara sé upprunnin í Tyrklandi.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 01/12/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Hummel
international A/S nr. 2797162 dags. 15/11/04 að upphæð DKK 22.112,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 02 11 4 SE VAG W051
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Austurríki
(AT), Búlgaríu (BG) og Frakkland (FR), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu. Tollfríðindameðferð þessi
felur í sér 0% E – toll og 0% J-toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að
sýna fram á að vara sé upprunnin í Austurríki, Búlgaríu og Frakklandi með yfirlýsingu á vörureikningi
eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að umrædd vara sé upprunnin í Austurríki,
Búlgaríu og Frakklandi.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.
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Við tollafgreiðslu þann 26/11/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Amer Sports
Sweden nr. 4502241776 dags. 15/10/04 að upphæð SEK 34.658,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..
Sendingarnúmer S HEG 04 05 4 S EVAG W048
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Portúgal
(PT), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% E – toll. Til að
heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í
Portúgal með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að
umrædd vara sé upprunnin í Portúgal.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.
Við tollafgreiðslu þann 15/06/2004 voru lagðir til grundvallar reikningar frá fyrirtækinu Hagslöfs
Scandinavia AB nr. 169054 dags. 26/04/04 að upphæð SEK 9.312,00 nr. 169055 dags. 26/04/04 að
upphæð SEK 4.656,00 og nr. 169056 dags. 26/04/04 að upphæð SEK 3.492,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Sendingunni fylgir einnig proforma reikningur nr. 78892 dags. 31.10.03 að upphæð SEK 9.600.00 með
EUR yfirlýsingu, en hann er ekki gildur í tolli sbr. neðangreint:
Úr tollalögum.
Samkvæmt 1. tl. 28. gr. tollalaga 88/2005 eru proforma reikningar eingöngu teknir gildir í tolli þegar
verðmæti vöru er óverulegt eða hún er augljóslega ekki ætluð til sölu hér á landi, t.d. þegar um
persónulega muni er að ræða en þar segir m.a.;

„28. gr. Fylgiskjöl með aðflutningsskýrsL.
1. Vörureikningur: Frumrit eða samrit af vörureikningi yfir hina innfluttu vöru eða sendingu. Þrátt
fyrir ákvæði 1. málsl. er tollstjóra heimilt að taka gildan pro forma reikning eða viðskiptareikning í stað
frumrits eða samrits þegar verðmæti vöru er óverulegt eða hún er augljóslega ekki ætluð til sölu hér á
landi, t.d. þegar um persónulega muni er að ræða.“

Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 18 05 4 SE VAG W046
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Noreg
(NO), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% E – toll. Til að
heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í Noregi
með yfirlýsingu á vörureikningi og tilvísun í útgáfuland eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess
er getið að umrædd vara sé upprunnin í Noregi.

Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.
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Við tollafgreiðslu þann 22/06/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Sportmarket
AB nr. 278128 dags. 03/05/04 að upphæð SEK 1.528,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf. þar sem vísað er til þess að ofangreindar vörur frá Noregi séu upprunavörur.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 15 12 4 SE VAG W040
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Svíþjóð
(SE), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, línu 2 á aðflutningsskýrslu, tollnr. 9506-9900 Fob-verð SEK
27.570,00. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér
tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í Svíþjóð með yfirlýsingu á
vörureikningi og tilvísun í útgáfuland eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að
umrædd vara sé upprunnin í Svíþjóð.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 15/12/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu GGP Sweden
AB , nr. 302044798 dags. 07/12/04 að upphæð SEK 38.014,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf. þar sem vísað er til þess að ofangreindar vörur frá Svíþjóð séu upprunavörur.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 04 05 4 SE VAG W050
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Þýskaland
(DE), Spán (ES), Ítalíu (IT) og Tyrkland (TR), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu, línu 2 á
aðflutningsskýrslu, tollnr. 4015-1909 FOB-verð SEK 5.492,91 línu 11 á aðflutningsskýrslu, tollnr.
6109-1000 FOB-verð SEK 7.054,99 línu 20 á aðflutningsskýrslu, tollnr. 6115-9109 FOB-verð SEK
2.335,44 línu 32 á aðflutningsskýrslu, tollnr. 6402-9900 FOB-verð SEK 3.892,41 og línu 36 á
aðflutningsskýrslu, tollnr. 6403-1909 FOB-verð SEK 11.697,76. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér
0% E – toll. Til að heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé
upprunnin í Þýskalandi, Spáni, Ítalíu og Tyrklandi með yfirlýsingu á vörureikningi og tilvísun í
útgáfuland eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að umrædd vara sé upprunnin í
Þýskalandi, Spáni, Ítalíu og Tyrklandi.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 22/06/2004 voru lagðir til grundvallar reikningar frá fyrirtækinu adidas Sverige
AB , nr. 2601157899 dags. 23/04/04 að upphæð SEK 13.076,86 nr. 2601157900 dags. 23/04/04 að
upphæð SEK 31.271,48 nr. 2601157901 dags. 23/04/04 að upphæð SEK 6.891,14 nr. 2601157902
dags. 23/04/04 að upphæð SEK 1.119,54 nr. 2601157903 dags. 23/04/04 að upphæð SEK 1.679,30 nr.
2601157904 dags. 23/04/04 að upphæð SEK 1.119,54 nr. 2601157907 dags. 23/04/04 að upphæð SEK
5.802,42 nr. 2601157908 dags. 23/04/04 að upphæð SEK 13.577,32 nr. 2601157909 dags. 23/04/04 að
upphæð SEK 7.719,69 nr. 2601158180 dags. 26/04/04 að upphæð SEK 81.900,59 nr. 2601158177
dags. 26/04/04 að upphæð SEK 153.097,22 nr. 2601158175 dags. 26/04/04 að upphæð SEK
151.278,87 nr. 2601158173 dags. 26/04/04 að upphæð SEK 6.094,72 nr. 2601158174 dags. 26/04/04
að upphæð SEK 3.250,51 nr. 2601158176 dags. 26/04/04 að upphæð SEK 54.120,82 nr. 2601158178
dags. 26/04/04 að upphæð SEK 4.612,46 nr. 2601158179 dags. 26/04/04 að upphæð SEK 42.220,29 nr.
2601158181 dags. 26/04/04 að upphæð SEK 13.425,44 nr. 2601158499 dags. 26/04/04 að upphæð
SEK 20.893,02 nr. 2601157896 dags. 23/04/04 að upphæð SEK 4.855,52 nr. 2601157897 dags.
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23/04/04 að upphæð SEK 4.635,06 nr. 2601157898 dags. 23/04/04 að upphæð SEK 13.905,15 nr.
2601157905 dags. 23/04/04 að upphæð SEK 8.535,17 nr. 2601157906 dags. 23/04/04 að upphæð SEK
5.365,73 nr. 2601157910 dags. 23/04/04 að upphæð SEK 3.598,80 nr. 2601158168 dags. 26/04/04 að
upphæð SEK 3.991,43 nr. 2601158169 dags. 26/04/04 að upphæð SEK 9.797,63 nr. 2601158170 dags.
26/04/04 að upphæð SEK 49.450,48 nr. 2601158171 dags. 26/04/04 að upphæð SEK 16.515,90 nr.
2601158172 dags. 26/04/04 að upphæð SEK 7.773,60
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf. þar sem vísað er til þess að ofangreindar vörur, er varða EUR fríðindameðferð, frá
Þýskalandi (DE), Spáni (ES), Ítalíu (IT) og Tyrklandi (TR) séu upprunavörur.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S HEG 17 11 4 DK AAR A015
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% E – toll. Til að
heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í
Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að
umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 03/12/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Bald & Bang
Aps. nr. 04-0484 dags. 03/11/2004 að upphæð DKK 9.300,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna.

Sendingarnúmer S HEG 17 11 4 DK AAR A003
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% E – toll. Til að
heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í
Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að
umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 03/12/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Frandsen
Lighting A/S nr. 12206 dags. 03/11/2004 að upphæð DKK 13.025,90
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S ARN 09 11 4 DK AAR A016
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% E – toll. Til að
heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í
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Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að
umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 29/11/2004 voru lagðir til grundvallar reikningar frá fyrirtækinu Conlink
Furniture ApS nr. 139848 dags. 01/11/2004 að upphæð DKK 1.900,00 og nr. 139847 dags. 01/11/2004
að upphæð DKK 39.931,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna..

Sendingarnúmer S ARN 09 11 4 DK AAR A013
Við endurskoðun tollskjala, sbr. 119. gr. tollalaga nr. 88/2005, hefur komið í ljós, að mati embættisins,
að innflytjandi A hf. hefur í ofangreindri sendingu ranglega nýtt sér tollfríðindameðferð fyrir Danmörk
(DK), sbr. reit nr. 14 á aðflutningsskýrslu. Tollfríðindameðferð þessi felur í sér 0% E – toll. Til að
heimilt sé að nýta sér tollfríðindameðferð sem þessa þarf að sýna fram á að vara sé upprunnin í
Danmörk með yfirlýsingu á vörureikningi eða með útgáfu EUR.1. skírteinis þar sem þess er getið að
umrædd vara sé upprunnin í Danmörk.
Reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina, EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á
vörureikninga eru í bókun 4, IV. Viðauka við EES – samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska
efnahagssvæðið.

Við tollafgreiðslu þann 29/11/2004 var lagður til grundvallar reikningur frá fyrirtækinu Sirius
Company A/S nr. 595832 dags. 01/11/2004 að upphæð DKK 5.269,00
Ekki liggur fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini skv. frumgögnum er embættið fékk afhent frá
innflytjanda, A hf.
Greiða ber A-toll því engar sannanir liggja fyrir um fríðindauppruna.
Þá segir í hinum kærða úrskurði að innflytjanda hafi fyrst verið gefinn frestur til 3.sept.2007 til
andmæla og framlagningar gagna, eftir því sem við gæti átt. Þessi frestur hafi verðið framlengdur að
beiðni innflytjanda fjórum sinnum þ.e. viðbótarfrestur var veittur til 3. okt. 2007 til að skila inn
andmæL, frestur var veittur til 26. okt. 2007, frestur var veittur til 9. nóv. 2007 og að lokum hafi
kæranda við veittur viðbótarfrestur til 30. nóv. 2007. Hinn 30. nóv. 2007 barst embættinu bréf frá
fyrirtækinu L – lögfræðistofa, umbjóðanda A hf. dags. 30. nóv. 2007, ásamt gögnum er því fylgdu. Þar
kemur m.a. fram að „varðandi heimild tollstjóra til endurákvörðunar bendir umbjóðandi okkar (A) á að
í 5. mgr. 99. gr. þágildandi tollalaga nr. 55/1987 segir að tollstjóra sé heimilt að endurákvarða
aðflutningsgjöld sex ár aftur í tímann, enda sé gætt ákvæða 3. og 4. mgr. greinarinnar. Í 3. málslið 3.
mgr. ákvæðisins segir að tilkynningu um að til endurákvörðun geti komið skuli tollstjóri senda eigi
síðar en 45 dögum frá því að afhending vöru var heimiluð. Þar sem þessa ákvæðis hefur ekki verið gætt
telur umbjóðandi okkar tollstjóra ekki njóta heimildar til endurákvörðunar aðflutningsgjalda.“

Þess ber að geta að ofangreint ákvæði í 3. málslið 3. mgr. 99. gr. þágildandi tollalaga nr. 55/1987, á
eingöngu við þegar um pappírsskýrslur er að ræða.
Þær sendingar sem um ræðir í úrskurði þessum voru allar tollafgreiddar rafrænt sbr. 3. tl. 5. mgr. 99. gr.
þágildandi tollalaga nr. 55/1987 og hyggst embættið úrskurða skv. því. “

Þá segir í hinum kærða úrskurði að með bréfi dags. 14. janúar 2008 hafi innflytjanda verið veitt
framlenging á fresti til frekari gagnaskila til 3. mars 2008. Í því bréfi var ítrekað að frestur til að koma
að viðbótargögnum/upplýsingum sé til 3. mars 2008, en að loknum þeim fresti verði úrskurðað í málinu
á grundvelli fyrirliggjandi gagna.
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Bréf barst frá L-Lögfræðistofu, umboðsaðila innflytjanda, þann 29. janúar 2008 þar sem m.a. er óskað
eftir því hvaða gögn tollstjóri telur sig þurfa til að upplýsa málið. Um ábyrgð á upplýsingum vísast til
32. gr. tollalaga nr. 88/2005 en þar segir m.a. „Innflytjandi, sem sendir tollstjóra aðflutningsskýrslu um
vöru með rammaskeyti um gagnaflutningsnet vegna SMT- eða VEF- tollafgreiðslu, ber ábyrgð á því að
upplýsingar, sem þar eu veittar, séu réttar. Enn fremur ber hann ábyrgð á að fram komi allar þær
upplýsingar sem eiga að koma fram vegna tollafgreiðslunnar og að þær séu byggðar á viðeigandi
fylgiskjöL sem eiga að liggja til grundvallar aðflutningsskýrslu.“

Þann 11. febrúar 2008 sendi tollstjóri lögmanni innflytjanda, L-Lögfræðistofu , bréf þar sem vísað er til
fyrri bréfa og jafnframt ítrekaður sá frestur til að skila viðbótargögnum/upplýsingum sé til 3. mars
2008, en að loknum þeim fresti verði úrskurðað í málinu á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Þann 3. mars 2008 barst embættinu tölvupóstur frá lögmanni innflytjanda, L-Lögfræðistofu þar sem
óskað er griða í smá tíma við að reyna að ljúka gagnaöflun. Að hálfu tollstjóraembættisins var ekki um
frekari formlegan frest að ræða og verður því úrskurðað í málinu á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Fyrir hönd innflytjanda A hf. gerði L-Lögfræðistofa athugasemdir við framangreint bréf embættisins,
um fyrirhugaða endurákvörðun aðflutningsgjalda. Helstu atriði í andmælabréfi lögmanns innflytjanda
lögmanns innflytjandalögmanns innflytjanda er varða þennan úrskurð eru:

11. tl. í andmælabréfi lögmanns innflytjanda
P 150 17 12 4 IS B23 8263
Samkvæmt bréfi lögmanns innflytjanda hafði innflytjandi A hf. flokkað vörurnar í ofangreindi
sendingu í tollnr. 6211.3309 sem björgunargalla.

Embættið lítur svo á að túlka beri þetta tollskrárnúmer þröngt og er það mat embættisins að ekki sé um
eiginlega björgunargalla að ræða heldur samfestinga, sbr. upplýsingar á heimasíðu framleiðanda
(http://www.elbe.no).
Rétt tollflokkun að mati embættisins er tollnr. 6211.3309 sbr. túlkunarreglur 1 og 6 við tollskrá.

P 150 04 12 4 IS B21 8172
Samkvæmt bréfi lögmanns innflytjanda, hafði innflytjandi A hf., flokkað vörurnar í ofangreindi
sendingu í tollnr. 4908.1000
Að mati embættisins er um að ræða þrykkimyndir (stafir/númer) til að prenta á boli eða annan
íþróttafatnað sbr. heimasíða framleiðanda (http://www.acgaccent.se/) Products> Numbers-Letters.
Rétt tollflokkun að mati embættisins er tollnr. 4908.9000 sbr. túlkunarreglur 1 og 6 við tollskrá.

12.tl. í andmælabréfi lögmanns innflytjanda
S HEG 10 08 4 SE VAG W026
S ARN 17 08 4 SE VAG W059
Uppruni er ranglega tilgreindur Swiss (CH) en á að vera Kína (CN) skv. fyrirliggjandi gögnum. Að
sögn lögmanns innflytjanda var um innsláttarvillu að ræða.
Engin leiðrétting hefur borist embættinu.
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13. tl. í andmælabréfi lögmanns innflytjanda
Tollafgreitt var á pro forma reikningum í sendingunni P 150 04 12 4 IS B21 8172. Lögmaður
innflytjanda segir að embættið hafi tekið við þeim reikningum án athugasemda. Þess ber að geta að
ofangreind sending var tollafgreidd rafrænt og sbr. 32. gr. tollalaga nr. 88/2005 um ábyrgð innflytjanda,
en þar segir m.a.:
„Innflytjandi, sem sendir tollstjóra aðflutningsskýrslu um vöru með rammaskeyti um
gagnaflutningsnet vegna SMT- eða VEF-tollafgreiðslu, ber ábyrgð á því að upplýsingar, sem þar eru
veittar, séu réttar“
Að öðru leiti vísast til áður gerðra athugasemda vegna ofangreindar sendingar.

14.tl. í andmælabréfi lögmanns innflytjanda
Lögmaður innflytjanda segir í andmælabréfi að í fjölmörgum athugasemdum tollstjóra sé einungis getið
að um ranga heildarfjárhæð sé að ræða en að ekki sé gerð nægilega grein fyrir því hvað sé rangt við
fjárhæðina. Þær sendingar er varða úrskurð þennan eru P 150 04 12 4 IS B21 8172, S HEG 07 09 4 DK
AAR A003, S HEG 07 09 4 DK AAR A009 og P 150 25 03 4 IS B05 4346
Embættið vísar í áður gerðar athugasemdir hvað þennan lið varðar (heildarfjárhæð reiknings, sbr. reitur
20 á aðflutningsskýrslu, er vöruverð + allur annar kostnaður á reikning sem myndar
heildarniðurstöðutölu).

15. tl. í andmælabréfi lögmanns innflytjanda
Hvað varðar vörur frá Tyrklandi skal á það bent að Tyrkland er ekki í Evrópusambandinu og þarf því
að taka það fram í EUR yfirlýsingu að vörur séu frá Tyrklandi, sbr. sending með númerið S ARN 17 08
4 SE VAG W059

16. tl. – 21. tl. í andmælabréfi lögmanns innflytjanda
Í þessum töluliðum er rakið að EUR yfirlýsingar eða EUR skírteini ýmist vanti eða liggi ekki fyrir við
tollafgreiðslu vegna sendinga í úrskurði þessum.
Því er til að svara að almennar kröfur um fríðindi koma fram í 1. mgr. bókunar 4 við EES samninginn
(16. gr. bókunar 3 við samning Íslands og EB) en þar segir að “við innflutning til eins samningsaðila
skulu upprunavörur í skilningi þessarar bókunar njóta hags af samningnum gegn framvísun einnar af
eftirfarandi sönnunum um uppruna:

a) EUR.1-flutningsskírteinis, samkvæmt fyrirmynd í III. viðauka a,
b) EUR-MED-flutningsskírteinis, samkvæmt fyrirmynd í III. viðauka b,
c) í þeim tilvikum sem frá er greint í 1. mgr. 21. gr., yfirlýsingar útflytjanda, hér á eftir nefnd
„yfirlýsing á vörureikningi“ eða „yfirlýsing á EUR-MED-vörureikningi“, en texta hennar er að finna í
IV. viðauka a og b, sem gefin er á vörureikningi, afhendingarseðli eða öðru því viðskiptaskjali sem
lýsir viðkomandi framleiðsluvöru nægilega vel til að hægt sé að bera kennsl á hana (hér eftir nefnd
“yfirlýsing á vörureikningi”).

Á grundvelli þessa fór innflytjandi fram á fríðindi með því að tilgreina EUR yfirlýsingu í reit 14 á
aðflutningsskýrslu. Þær sendingar sem um ræðir í úrskurði þessum er það varðar voru allar
tollafgreiddar með skjallausri tollmeðferð SMT.
Um ábyrgð á þeim upplýsingum fer samkvæmt 1. mgr. 32. gr. núgildandi tollalaga nr. 88/2005, (áður
sbr. 1. mgr. 16. gr. tollalaga nr. 55/1987), sem hljóðar svo: “Innflytjandi, sem sendir tollstjóra
aðflutningsskýrslu um vöru með rammaskeyti um gagnaflutningsnet vegna SMT- eða VEFtollafgreiðslu, ber ábyrgð á því að upplýsingar, sem þar eru veittar, séu réttar. Enn fremur ber hann
ábyrgð á að fram komi allar þær upplýsingar sem eiga að koma fram vegna tollafgreiðslunnar og að
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þær séu byggðar á viðeigandi fylgiskjöL sem eiga að liggja til grundvallar aðflutningsskýrslu.” Með
öðrum orðum yfirlýsing á vöru reikningi, sem innflytjandi tilgreindi í reit 14 á aðflutningsskýrsL í
úrskurði þessum, hefði átt að liggja fyrir þegar rammaskeytið var sent, enda óheimilt að fara fram á
fríðindi án þess að geta framvísað upprunasönnun.

Í samræmi við ofangreint gildir sú meginregla að við SMT tollafgreiðslur hjá embættinu að
innflytjendum ber að hafa upprunasannanir í bókhaldi sínu þegar þeir óska eftir fríðindameðferð en að
öðrum kosti leggja fram fjártryggingu við bráðabirgða tollafgreiðslu liggi upprunasönnun ekki fyrir,
sbr. 1. mgr. 36. gr. núgildandi tollalaga nr. 88/2005 (áður sbr. 1. mgr. 21. gr. tollalaga nr. 55/1987).

Þann 23. ágúst 2005 sótti embættið innflutningsgögn (frumgögn) hjá innflytjanda A hf. Eins og fyrr
segir er meginreglan sú að upprunasönnun verður að liggja fyrir þegar tollafgreiðsla á sér stað og
fríðinda er óskað. Enn fremur að það er innflytjandinn sem ber ábyrgð á að upplýsingar sem sendar eru
með SMT-aðflutningsskýrslu séu réttar, að það séu allar þær upplýsingar sem fram eigi að koma og að
þær séu byggðar á þeim tollskjöL sem hefði átt að leggja fram ef um aðflutningsskýrslu á pappír hefði
verið að ræða. Ekki lá fyrir nein EUR yfirlýsing eða EUR skírteini í frumgögnum er embættið fékk
afhent frá innflytjanda, A hf. vegna þeirra sendinga er það varðar í úrskurði þessum og vísast í áður
gerðar athugasemdir.
Með vísan til framanritaðs koma boðaðar breytingar því til framkvæmda með úrskurði þessum. Um
frekari rökstuðning vísast í bréf tollstjóra. Tekið hefur verið tillit við útreikning dráttarvaxta að tafir
hafa orðið á málinu.
Þann 20. maí 2008 bárust embættinu gögn frá innflytjanda, A hf. Það skal tekið fram að þau gögn varða
ekki úrskurð þennan.
Tollstjóri telur að aðflutningsgjöld af umræddum sendingum hafi ekki verið rétt ákvörðuð við
tollafgreiðslu. Er á því byggt, eins og að framan er rakið, að við endurskoðun tollaskjala hjá A hf. kom
í ljós m.a. að tollflokkun var röng, upprunaland var rangt og EUR verðmætayfirlýsingar sendinga ýmist
vantaði, voru ófullnægjandi eða yfir verðmætamörkum sbr. reglur um útgáfu EUR.1. flutningsskírteina,
EUR-MED flutningsskírteina og yfirlýsinga á vörureikninga í bókun 4, IV. Viðauka við EES –
samninginn, sbr. Lög nr 2/1993 um evrópska efnahagssvæðið.
Rétt sé að taka fram að tollstjórinn í Reykjavík sendi innflytjanda A hf. 3 bréf vegna fyrirhugaðar
endurákvörðunar og er þessi úrskurður vegna bréfs um fyrirhugaða endurákvörðun sem var sent til
innflytjanda 4. júlí 2007.
Hefur því verið ákveðið að endurákvarða aðflutningsgjöld af umræddum sendingum í samræmi við 1.
mgr. 99 gr. tollalaga nr. 55/1987.
Þar sem fyrrgreindar sendingar voru upphaflega tollafgreiddar fyrir 1. janúar 2006 gilda tollalög nr.
55/1987 um endurákvörðun aðflutningsgjalda, sbr. gildistökuákvæði nýrra tollalaga nr. 88/2005.
Eindagi viðbótarfjárhæðar þegar aðflutningsgjöld eru endurákvörðuð er tollafgreiðsludagur
vörusendingar, sbr. 2. mgr. 108. gr. tollalaga nr. 55/1987.
Um dráttarvexti fer skv. 3. mgr. 108. gr. tollalaga 55/1987, en þar kemur fram að reikna skuli
dráttarvexti á vangreidd aðflutningsgjöld frá og með eindaga og fram að greiðsludegi. Dráttarvextir til
3. maí 2007skulu vera þeir sömu og Seðlabandi Íslands ákveður skv. 6. gr. laga nr. 38/2001, um vexti
og verðtryggingu.

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar P 150 17 12 4 IS B23 8263

Almennur A- tollur 15%

kr.

19357

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

4742

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

13091

Samtals

kr.

37.190
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Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar P 150 04 12 4 IS B21 8172

Almennur A- tollur 10%

kr.

11499

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

2817

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

7875

Samtals

kr.

22.191

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S ARN 17 08 4 DK AAR A008

Almennur A- tollur 10%

kr.

8241

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

2019

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

6147

Samtals

kr.

16.407

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S ARN 23 11 4 NL RTM W054

Almennur A- tollur 20%

kr.

551283

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

135064

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

384291

Samtals

kr.

1.070.638

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 10 08 4 SE VAG W026

Almennur A- tollur 15%

kr.

8388

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

2055

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

6184

Samtals

kr.

16.627

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S ARN 09 11 4 DK AAR A015

Almennur A- tollur 10%

kr.

13501

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

3308

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

9356

33

Samtals

kr.

26.165

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S ARN 17 08 4 SE AVG W059

Almennur A- tollur

kr.

108882

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

44157

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

90568

Samtals

kr.

243.607

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 19 10 4 SE VAG W039

Almennur A- tollur 15%

kr.

239587

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

68915

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

172731

Samtals

kr.

481.233

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S SKF 14 12 4 GB IMM W213

Almennur A- tollur

kr.

445502

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

109148

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

303119

Samtals

kr.

857.769

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 02 11 4 DK AAR A003

Almennur A- tollur 10%

kr.

7142

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

1749

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

5009

Samtals

kr.

13.900

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S ARN 13 04 4 DK AAR A007

Almennur A- tollur 10%

kr.

12528

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

3069

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

10647

34

Samtals

kr.

26.244

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S ARN 13 04 4 DK AAR A006

Almennur A- tollur 10%

kr.

4918

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

1205

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

4176

Samtals

kr.

10.299

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 22 09 4 DK AAR A002

Almennur A- tollur 10%

kr.

93629

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

22939

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

68016

Samtals

kr.

184.584

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 05 10 4 DK AAR A007

Almennur A- tollur 10%

kr.

6672

XC-vörugjald 15%

kr.

1001

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

1880

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

5595

Samtals

kr.

15.148

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 24 08 4 DK AAR A001

Almennur A- tollur 10%

kr.

13292

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

3256

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

9715

Samtals

kr.

26.263

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 05 10 4 DK AAR A002

Almennur A- tollur 10%

kr.
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13522

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

3312

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

9.862

Samtals

kr.

26.696

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar P 150 27 05 4 IS B09 2625

Almennur A- tollur 15%

kr.

9487

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

2324

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

7878

Samtals

kr.

19.689

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 20 04 4 SE VAG W041

Almennur A- tollur 15%

kr.

19120

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

4685

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

16251

Samtals

kr.

40.056

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 19 10 4 SE VAG W044

Almennur A- tollur 10%

kr.

5774

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

1415

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

4026

Samtals

kr.

11.215

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S ARN 28 09 4 SE AVG W069

Almennur A- tollur 10%

kr.

101765

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

24932

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

73121

Samtals

kr.

199.818

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S ARN 03 08 4 DK AAR A004
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Almennur A- tollur 10%

kr.

5784

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

1418

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

4383

Samtals

kr.

11.585

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 05 10 4 SE VAG W052

Almennur A- tollur

kr.

39970

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

9792

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

28810

Samtals

kr.

78.572

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S ARN 03 08 4 DK AAR A005

Almennur A- tollur 10%

kr.

5882

XC-vörugjald 15%

kr.

883

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

1657

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

5126

Samtals

kr.

13.548

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S ARN 03 08 4 DK AAR A006

Almennur A- tollur 10%

kr.

6489

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

1590

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

4918

Samtals

kr.

12.997

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 07 09 4 DK AAR A010

Almennur A- tollur 10%

kr.

55896

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

13695

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

42115

Samtals

kr.

111.706

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 07 09 4 DK AAR A009

37

Almennur A- tollur 10%

kr.

17274

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

4232

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

13012

Samtals

kr.

34.518

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 07 09 4 DK AAR A019

Almennur A- tollur 10%

kr.

27030

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

6623

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

20365

Samtals

kr.

54.018

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S ARN 07 09 4 DK AAR A005

Almennur A- tollur 10%

kr.

2427

XC-vörugjald 15%

kr.

365

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

684

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

2101

Samtals

kr.

5.577

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 07 09 4 DK AAR A003

Almennur A- tollur 15%

kr.

16721

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

4097

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

12597

Samtals

kr.

33.415

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S ARN 23 11 4 US CHS W001

Almennur A- tollur 10%

kr.

6062

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

1486

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

4156

Samtals

kr.

11.704

38

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 07 09 4 DK AAR A002

Almennur A- tollur 10%

kr.

5201

XC-vörugjald 15%

kr.

780

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

1466

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

4503

Samtals

kr.

11.950

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 24 08 4 DK AAR A009

Almennur A- tollur 10%

kr.

2404

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

1400

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

2234

Samtals

kr.

6.038

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 17 08 4 DK AAR A002

Almennur A- tollur 10%

kr.

15443

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

3784

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

11523

Samtals

kr.

30.750

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S ARN 17 08 4 DK AAR A011

Almennur A- tollur 10%

kr.

6857

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

1680

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

5114

Samtals

kr.

13.651

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S ARN 24 08 4 DK AAR A008

Almennur A- tollur 10%

kr.

5354

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

1312

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

3917

Samtals

kr.

10.583
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Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S ARN 17 08 4 DK AAR A015

Almennur A- tollur 10%

kr.

26698

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

6541

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

19923

Samtals

kr.

53.162

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S ARN 31 08 4 DK AAR A001

Almennur A- tollur 10%

kr.

24401

XC-vörugjald 15%

kr.

3660

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

6902

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

20934

Samtals

kr.

55.897

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S ARN 31 08 4 DK AAR A006

Almennur A- tollur 10%

kr.

4218

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

1033

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

3141

Samtals

kr.

8.392

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S ARN 28 09 4 DK AAR A004

Almennur A- tollur 10%

kr.

3043

XC-vörugjald 15%

kr.

457

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

858

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

2591

Samtals

kr.

6.949

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 07 09 4 DK AAR A012

Almennur A- tollur 10%

kr.

1735

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

425

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

1297

Samtals

kr.

3.457

40

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 07 09 4 DK AAR A016

Almennur A- tollur 10%

kr.

4009

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

982

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

2997

Samtals

kr.

7.988

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 10 08 4 DK AAR A004

Almennur A- tollur 10%

kr.

12637

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

3096

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

9650

Samtals

kr.

25.383

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 10 08 4 DK AAR A006

Almennur A- tollur 10%

kr.

79362

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

19444

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

60616

Samtals

kr.

159.422

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S ARN 09 11 4 DK AAR A005

Almennur A- tollur 10%

kr.

7753

XC-vörugjald 15%

kr.

1163

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

2184

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

6198

Samtals

kr.

1
17.298

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S ARN 09 11 4 DK AAR A012

Almennur A- tollur 10%

kr.

3205

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

805

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

2230

Samtals

kr.

6.240

41

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar P 150 29 12 4 IS B25 0243

Almennur A- tollur 10%

kr.

1560

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

382

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

1040

Samtals

kr.

2.982

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar P 150 06 08 4 IS B13 3339

Almennur A- tollur 10%

kr.

1323

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

324

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

1030

Samtals

kr.

2.677

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 19 10 4 SE VAG W045

Almennur A- tollur 10%

kr.

26186

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

6416

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

18813

Samtals

kr.

51.415

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 22 09 4 SE VAG W050

Almennur A- tollur 10%

kr.

1576

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

386

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

1131

Samtals

kr.

3.093

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 04 05 4 SE VAG W047

Almennur A- tollur 15%

kr.

12789

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

3739

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

11036

Samtals

kr.

27.564

42

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 07 09 4 SE VAG W066

Almennur A- tollur 15%

kr.

14668

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

3594

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

10817

Samtals

kr.

29.079

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 13 07 4 SE VAG W054

Almennur A- tollur 15%

kr.

15856

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

3885

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

12223

Samtals

kr.

31.964

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar P 150 29 11 4 IS B21 2160

Almennur A- tollur 15%

kr.

9131

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

3334

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

6920

Samtals

kr.

19.385

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar P 150 22 11 4 IS B20 6302

Almennur A- tollur 15%

kr.

39825

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

9757

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

27569

Samtals

kr.

77.151

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 02 11 4 SE AVG W051

Almennur A- tollur 10%

kr.

37893

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

9283

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

26350

Samtals

kr.

73.526
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Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 04 05 4 SE AVG W048

Almennur A- tollur 15%

kr.

27790

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

6809

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

22936

Samtals

kr.

57.535

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 18 05 4 SE VAG W046

Almennur A- tollur 10%

kr.

3005

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

736

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

2460

Samtals

kr.

6.201

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 15 12 4 SE VAG W040

Almennur A- tollur 10%

kr.

30229

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

7406

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

20565

Samtals

kr.

58.200

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 04 05 4 SE VAG W050

Almennur A- tollur 10%

kr.

45035

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

11035

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

36928

Samtals

kr.

92.998

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 17 11 4 DK AAR A015
Almennur A- tollur 10%

kr.

11674

XC-vörugjald 15%

kr.

1751

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

3289

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

9259

Samtals

kr.
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25.973

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S HEG 17 11 4 DK AAR A003
Almennur A- tollur 10%

kr.

16317

XC-vörugjald 15%

kr.

2448

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

4598

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

12944

Samtals

kr.

1
36.307

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S ARN 09 11 4 DK AAR A016

Almennur A- tollur 10%

kr.

53391

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

13081

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

37004

Samtals

kr.

103.476

Vangreidd aðflutningsgjöld vegna sendingar S ARN 09 11 4 DK AAR A013

Almennur A- tollur 10%

kr.

7099

Virðisaukaskattur 24,5%

kr.

3065

Dráttarvextir til 3. maí 2007

kr.

5656

Samtals

kr.

15.820

Tollstjóri úrskurðar með vísan til þess sem hér hefur verið rakið, að vangreidd aðflutningsgjöld, ásamt
dráttarvöxtum séu kr. 4.845.885

Eins og áður er rakið kærði kærandi úrskurð tollstjóra til ríkistollanefndar með kæru dags. 1. ágúst
2008. Kærandi telur tollstjóra ekki hafa haft heimild til þess að endurákvarða aðflutningsgjöld 6 ár aftur
í tímann, þar sem skilyrði fyrir slíkri málsmeðferð, sem tryggja skyldu réttaröryggi innflytjanda, voru
ekki uppfyllt, sbr. 1. málsliður 5. mgr. 99. gr. og 3. málsliður 3. mgr. 99. gr. tollalaga nr. 55/1987. Þá
telur kærandi málsmeðferð þessa hafa verið í röngum farvegi frá upphafi, þar sem að rannsóknin hafi
átt að fara fram hjá tollyfirvöldum útflutningslandsins, og á útflytjanda, sbr. 33. gr. bókunar 4 við EESsamninginn. Rannsókninni skyldi ekki háttað þannig að innflytjandi hafi átt að leggja fram sannanir um
uppruna vara, sem hann ætti að afla hjá útflytjanda. Kæranda reyndist það enda illmögulegt að svo
löngum tíma liðnum frá innflutningi, auk þess sem kærandi hafði engar þvingandi
gagnaöflunarheimildir ólíkt tollyfirvöldum útflutningsvaldsins.
Ljóst sé að álagning aðflutningsgjalda á vörur sem almennt séu tollfrjálsar sé verulega íþyngjandi
ákvörðun. Við slíka ákvörðun verði tollstjóri að taka tillit til reglna stjórnsýsluréttar m.a. um
leiðbeiningarskyldu, málshraða, andmælarétt aðila, auk rannsóknarreglunnar, og síðast en ekki síst
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meðalhófsreglunnar. Þá segir í kærunni að við ákvörðun tollstjóra hafi ekki verið gætt að þessum
atriðum og sé til að mynda ljóst að ekkert tillit hafi verið tekið til þess að hér sé einungis um
formsatriði að ræða við innflutning á vörum sem ella væru tollfrjálsar, þar sem þær eigi uppruna sinn á
EES-svæðinu.
Af framangreindu má sjá að mati kæranda, að úrskurður tollstjóra frá 2. júní 2008, í máli nr. 16/2008,
var haldinn verulegum annmörkum. Telur kærandi að annmarkar þessir leiði til ógildingar úrskurðarins.
Þá segir að sé ríkistollanefnd á öðru máli telur kærandi að meðalhófsregla stjórnsýslulaganna leiði til
þess að hæfilegt sé að veita kæranda áminningu, í stað þess að endurákvarða aðflutningsgjöldin.
Sérstaklega í ljósi þess að andmælaréttur kæranda var gríðarlega takmarkaður, þar sem geymsluskylda
gagna samkvæmt 29. gr. bókunar nr. 4 við EES-samninginn var ekki lengur við lýði.
Meti ríkistollanefnd það svo að kæranda beri að greiða gjöld af umræddum sendingum telur kærandi að
miða beri greiðslu dráttarvaxta við mánuð frá dagsetningu bréfs tollstjóra, þ.e. frá 4. júlí 2007, í
samræmi við 3. mgr. 5. gr. vaxtalaga nr. 38/2001.

Kæran var send tollstjóra til umsagnar með bréfi dags. 5. ágúst 2008 og viðbótagögn 29. september
2008. Í svari sem barst nefndinni þann 28. október 2008 hafnar tollstjóri fram komnum rökstuðningi
kæranda og krefst embættið þess að úrskurður tollstjórans í Reykjavík nr. 16/2008 verði staðfestur.

Kæranda var send greinargerð tollstjóra til umsagnar með bréfi dags. 28. október 2008. Í svari kæranda
dags. 21. nóvember sem barst nefndinni þann 3. desember 2008 er þess krafist að hinn kærði úrskurður
verði felld0ur úr gildi og fyrri kröfur ítrekaðar.

Ríkistollanefnd hefur haldið fundi um málið og aflað gagna og farið yfir málavexti. Mál þetta hófst
með því að tollstjóri sótti gögn til kæranda í ágúst 2005 til að skoða innflutning kæranda á vörum sem
tollafgreiddar voru á árinu 2004. Eftir rannsókn tollstjóra, bréfa- og tölvusamskipti svo og fundi með
kæranda tilkynnti tollstjóri með bréfi dags. 4. júlí 2007, um fyrirhugaða endurákvörðun
aðflutningsgjalda á nánar tilgreindum 64 vörusendingum sem tollafgreiddar höfðu verið á árinu 2004.
Var kæranda jafnframt veittur frestur til andmæla til 31. júlí 2007. Rétt er að geta þess að ofan í
dagsetninguna 31.ágúst 2007 er handskrifað 31. júlí 2007. Athugasemdir tollstjóra eru af ýmsum toga,
s.s. að fríðindameðferð vöru sé hafnað, að tollflokkun vöru sé röng, að upprunaland sé ranglega
tilgreint, að notaður hafi verið PROFORMA reikningur, að fyrirliggjandi EUR yfirlýsing sé
ófullnægjandi, að EUR yfirlýsingu og/eða EUR skírteini vanti og að ekki sé um viðurkenndan
útflutningsaðila að ræða skv. kröfum bókunar 4.
Í framhaldi af bréfi tollstjóra hófust mikil og langvarandi tölvusamskipti og bréfaskipti milli tollstjóra
og kæranda þar sem kærandi biður tollstjóra þráfaldlega um aukinn frest til að svara bréfi tollstjóra frá
4. júlí 2007 og tollstjóri veitir kæranda ítrekað frest. Það er síðan loks með bréfi dags. 30. nóvember
2007 sem kærandi sendir tollstjóra skrifleg mótmæli við fyrirhugaðri endurákvörðun tollstjóra dags.
4.júlí 2007.
Það er síðan með úrskurði nr. 16/2008 dags. 2. júní 2008, sem tollstjóri endurákvarðar með
rökstuðningi gjöld á umræddar 64 vörusendingar.
Kærandi kærði úrskurð tollstjóra til ríkistollanefndar með kæru dags 1. ágúst 2008. Þann 11. september
2008 barst nefndinni bréf frá kæranda þar sem tilkynnt er að L-Lögfræðistofa hefði tekið við
málarekstri og von væri á frekari gögnum í málinu. Þau bárust nefndinni þann 22. september 2008 og
voru send tollstjóra til umsgnar þann 29. september s.á. Tollstjóri sendi nefndinni skriflega greinargerð
um kæruna og viðbótagögn þann 27. október 2008. Kæranda var send umsögn tollstjóra með bréf þann
28. október 2008. Athugsemdir hans bárust í bréfi til ríkistollanefndar dags. 21. nóvember 2008.
Í framhaldi af því að nefndin hafði fengið allar umsagnir og gögn aðila vegna úrskurðar nr. 16/2008
sendi Ríkistollanefnd tollstjóra bréf og óskaði eftir upplýsingum um öll bréfa- og tölvusamkipti sem
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farið hefðu milli aðila frá því að tollstjóri sendi kæranda bréf sitt dags. 4. júlí 2007 um fyrirhugaða
endurákvörðun, til að varpa betur ljósi á hið langa samskiptaferli aðila frá bréfi tollstjóra dags. 4. júlí
2007 til uppkvaðningu úrskurðar nr. 16/2008 dags. 2. júní 2008. Tollstjóri sendi ríkistollanefnd
umbeðna samantekt með bréfi dags. 5. febrúar 2009 og viðbótargögn þann 2 mars 2009.
Eftir að hafa farið gaumgæfilega yfir málið telur ríkistollanefnd að málsmeðferð tollstjóra frá því að
hann sendi kæranda bréf dags. 4. júlí 2007 um fyrirhugaða endurákvörðun sína á gjöldum vegna
innflutnings á 64 vörusendingum og uns hann úrskurðaði í málinu með formlegum úrskurði dags. 2.
júní 2008 sé andstæð tollalögum, sbr. 4. mgr. 114. gr. tollalaga nr. 88/2005, en þar segir:“ Úrskurður
um endurákvörðun skal kveðinn upp innan 30 daga frá lokum þess frests sem innflytjanda var veittur til
þess að tjá sig um fyrirhugaða endurákvörðun. Innflytjanda skal tilkynnt um úrskurð með
ábyrgðarbréfi.“ Í eldri tollalögum sbr. lög nr. 55/1987, sbr. breyting með lögum 81/1998 er sambærilegt
ákvæði í 4. mgr. 99. gr. tollalaga nr. 55/1987. Hin langa málsmeðferð eða í u.þ.b. 11 mánuði frá
fyrirhugaðri endurákvörðun er einnig að mati ríkistollanefndar í andstöðu við góða stjórnsýslu. Ákvæði
tollalaga eru alveg skýr og ófrávíkjanleg.
Tollstjóri hefur í raun mjög rúmar heimildir að vissum skilyrðum uppfylltum til þess að endurákvarða
gjöld allt að sex ár aftur í tímann talið frá tollafgreiðsludegi vöru. Eins og ríkistollanefnd hefur áður
tjáð sig um ber hins vegar að mati nefndarinnar að beita þessari víðtæku heimild með varúð. Þegar
tollstjóri sendir hins vegar kæranda bréf um fyrirhugaða endurákvörðun og tilgreinir lögum samkvæmt
ákveðinn frest til andsvara þá hefur tollstjóri lögum samkvæmt 30 daga talið frá þeim fresti til að kveða
upp úrskurð sinn. Þennan frest getur tollstjóri ekki framlengt hvorki með formlegum né óformlegum
hætti. Það liggur í hlutarins eðli að tollstjóri á ekki að senda aðila bréf um fyrirhugaða endurákvörðun
gjalda nema málið hafi verið rannsakað vel og liggi ljóst fyrir á þeirri stundu að formlegur úrskurður
um endurákvörðun muni eiga sér stað. Það ætti m.ö.o. að heyra til undantekninga ef andmæli kæranda
við fyrirhugaðri endurákvörðun eiga að leiða til þess að tollstjóri hætti við fyrirhugaða ákvörðun sína
um endurákvörðun gjalda, enda fer öll rannsókarvinna og undirbúningsvinna við fyrirhugaðan úrskurð
fram áður en tollstjóri sendir bréf um fyrirhugaða endurákvörðun. Það að senda kæranda bréf um
fyrirhugaða endurákvörðun er hins vegar eðlileg regla sem á að tryggja það að kærandi geti komið að
sínum sjónarmiðum og andmæL áður en fullnaðarúrskurðu er kveðinn upp af tollstjóra..
Vegna þess hvernig mál þetta er vaxið þykir ekki ástæða til að fara efnislega ofan í einstakar
athugasemdir tollstjóra við tollafgreiðslu viðkomandi vörusendingar, né þykir ástæða til að skoða
andmæli kæranda efnislega. Almennt séð er hins vegar rétt hjá tollstjóra að innflyjandi ber fulla ábyrgð
á því ef hann nýtir sér ívilnanir eins og EUR tollmeðferð, þá verða að vera til staðar gögn sem sem
sanni uppruna vöru í samræmi við lög og reglur hverju sinni. Kærandi verður því að gæta þess að ölL
formskilyrðum sé fullnægt. Hann verður líka að tryggja það í pappírslausri tollmeðfrerð vöru að hann
geti framvísað gögnum sem sýni fram á uppruna vöru með óyggjandi hætti. Með vísan til framanritaðs
er það niðurstaða ríkistollanefndar að hinn kærði úrskurður tollstjóra nr. 16/2008 skuli felldur úr gildi.
Ríkistollanefnd kveður upp svofelldan úrskurð með vísan til 1. mgr. 118. gr. sbr. 114. gr. tollalaga nr.
88/2005 er hinn kærði úrskurður tollstjóra nr. 16/2008, um endurákvörðun gjalda af alls 64 sendingum
felldur úr gildi.

47

