
 

 
Tollstjórinn í Reykjavík 
DIRECTORATE OF CUSTOMS   
 

 
 
Tilkynning til innflytjenda nr. 8/2005 

 
 
 
Ný lög og stjórnvaldsfyrirmæli varðandi tollamál 
 
Tollstjórinn í Reykjavík vekur athygli innflytjenda á eftirtöldum breytingum sem orðið 
hafa á lögum og stjórnvaldsfyrirmælum varðandi tollamál: 

A.  Ný lög og breytingar á lögum, birt í A-deild Stjórnartíðinda 
 
I.  Tollalög 
 Lög nr. 88/2005 
 Gildistaka:  1. janúar 2006  
 
Ný tollalög hafa nú verið birt á vefsíðu Stjórnartíðinda. 
 
Smellið hér til að fá upp skjal með umræddum lögum. 
 
Gerð var breyting á núgildandi tollalögum nr. 55/1987 með lögum númer 72/2005.  
Breytingin felur í sér heimild til niðurfellingar eða endurgreiðslu tolls af sérhæfðum 
varahlutum í vetnisbifreiðar sem fluttar eru inn í rannsóknarskyni.  Heimildin gildir til 31. 
desember 2008.  Sett hefur verið reglugerð um framangreint efni (sjá reglugerð nr. 
676/2005 sbr. lið V. undir ný stjórnvaldsfyrirmæli, hér að neðan). 
 
II.  Lög um breytingu á lögum um virðisaukaskatt 
 Lög nr. 72/2005 um breytingu á lögum nr. 50/1988 
 Gildistaka:  9. júní 2005 
 
Gerðar eru tvenns konar breytingar á lögunum.  Annars vegar er um að ræða lengingu á 
heimild til endurgreiðslu 2/3 hluta virðisaukaskatts af hópferðabifreiðum vegna kaupa eða 
leigu bifreiðanna, í X. ákvæði til bráðabirgða.  Heimildin er framlengd til 31. desember 
2006. 
 
Hins vegar er um að ræða viðbót, þ.e. nýtt ákvæði til bráðabirgða, sem orðast svo: 
,, Heimilt er að fella niður eða endurgreiða virðisaukaskatt að fullu af vetnisbifreiðum, 
svo og sérhæfðum varahlutum í þær, sem fluttar eru inn í rannsóknarskyni.  Heimild þessi 
nær eingöngu til vetnisbifreiða sem hafa í för með sér hverfandi mengun og gildir til 31. 
desember 2008.  Fjármálaráðherra setur nánari reglur um framkvæmd eftirgjafarinnar.” 
  

T r y g g v a g ö t u  1 9       ּ1 0 1  R e y k j a v í k    ּ    S í m i :  + 3 5 4  5 6 0  0 3 0 0    ּ    F a x :  + 3 5 4  5 6 2  5 8 2 6   ּ     t o l l s t j o r i @ t o l l u r . i s  

http://www.stjornartidindi.is/servlet/stjrtid/A/2005/88.pdf
http://www.stjornartidindi.is/servlet/stjrtid/B/2005/676.pdf
http://www.althingi.is/altext/stjt/2005.072.html
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III.  Lög um breytingu á lögum um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.  
 Lög nr. 72/2005 um breytingu á lögum nr. 29/1993 
 Gildistaka:  9.  júní 2005 
 
Gerðar eru þrenns konar breytingar á lögunum.  Í fyrsta lagi er 3. málsliður 1. mgr. 5. gr. 
laganna felldur brott.  Í málsliðnum var greint frá því að ökutæki sem hafa í för með sér 
hverfandi mengun og eru knúin óhefðbundnum orkugjafa, svo sem rafhreyfli eða vetni, 
væru undanþegin gjaldskyldu.  Er þessi heimild nú fallin brott. 
 
Í staðinn er komin inn heimild sama efnis, í nýju ákvæði til bráðabirgða.  Í ákvæðinu 
segir:  ,,Ökutæki sem hafa í för með sér hverfandi mengun og eru knúin óhefðbundnum 
orkugjafa, svo sem rafhreyfli eða vetni, eru undanþegin gjaldskyldu samkvæmt lögum 
þessum.  Undanþága þessi gildir til 31. desember 2008.” 
 
Að lokum er gerð breyting á ákvæði til bráðabirgða VII í lögunum þar sem í stað 
upphæðarinnar 120.000 kemur 240.000.  Eftir breytinguna skal vörugjald af bifreiðum 
sem eru gjaldskyldar skv. 3. gr. laganna og búnar eru vélum sem nýta metangas eða 
rafmagn að verulegu leyti í stað bensíns eða dísilolíu vera 240.000 kr. lægra en ella væri 
samkvæmt greininni. 
 
 
IV.  Lög um breytingu á lögum um vörugjald  
 Lög nr. 72/2005 um breytingu á lögum nr. 97/1987 
 Gildistaka:  9.  júní 2005  
 
Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem orðast svo: 
,,Heimilt er að fella niður eða endurgreiða vörugjald af sérhæfðum varahlutum í 
vetnisbifreiðar sem fluttar eru inn í rannsóknarskyni.  Heimildin gildir til 31. desember 
2008.  Fjármálaráðherra setur nánari reglur um framkvæmd eftirgjafarinnar.” 
 
Sjá nánar reglugerð nr. 676/2005 í V. lið umfjöllunar um stjórnvaldsfyrirmæli hér að 
aftan. 
 
 

B.  Ný stjórnvaldsfyrirmæli og breytingar á þeim, birt í B-deild Stjórnartíðinda 
  
I. Reglugerð um skilyrði undanþágu frá greiðslu olíugjalds 
 Reglugerð nr. 602/2005* 
 Reglugerð nr. 763/2005** 
 Gildistaka:    * 1. júlí 2005 
        **  19. ágúst 2005 

 
Í reglugerðinni er kveðið á um að sala eða afhending á olíu, sem bætt hefur verið í litar- 
og/eða merkiefnum, sbr. 5. gr. laga nr. 87/2004, um olíugjald og kílómetragjald o.fl., sé 
undanþegin gjaldskyldu olíugjalds í nánar greindum tilvikum. 
 
Smellið hér til að fá upp skjal með reglugerð 602/2005. 
Smellið hér til að fá upp skjal með reglugerð 763/2005. 
 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2005.072.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2005.072.html
http://www.stjornartidindi.is/servlet/stjrtid/B/2005/676.pdf
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/8f4a7d7ca32eedc1002565000051607a/5f0759984b45115f0025702a005a7da6?OpenDocument&Highlight=0,602%2F2005
http://www.stjornartidindi.is/servlet/stjrtid/B/2005/763.pdf
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II. Reglugerðir um úthlutun á tollkvóta 
 
Gefnar hafa verið út eftirfarandi reglugerðir um úthlutun á tollkvóta: 
 
 Reglugerð nr. 621/2005 vegna innflutnings á grænmeti   
 Gildistaka:  29. júní 2005- 30. september 2005 
 Reglugerð nr. 664/2005 vegna innflutnings á grænmeti 
 Gildistaka:  14. júlí 2005 (2. breyting á reglugerð nr. 621/2005) 
 
Unnt er að smella á númer reglugerðanna til að fá þær upp í heild sinni. 
 
 
III. Reglugerð um útgáfu Lögbirtingablaðs 

Reglugerð nr. 623/2005 
Gildistaka:  1. júlí 2005 

 
Í reglugerðinni er greint frá því að réttaráhrif auglýsinga í Lögbirtingablaðinu skuli bundin 
við rafræna útgáfu á vef Lögbirtingablaðsins, www.logbirtingablad.is. 
 
Smellið hér til að fá skjal með framangreindri reglugerð. 
 
 
IV. Reglugerð um tollafgreiðslugengi 

Reglugerð nr. 625/2005 
Gildistaka:  30. júní 2005  

 
Reglugerðin varðar breytingu á reglugerð nr. 723/1997 um tollafgreiðslugengi.  Gerð er 
breyting á 1. málslið 2. gr. sem orðast svo eftir breytinguna: 
 
,,Tollafgreiðslugengi miðast við opinbert viðmiðunargengi krónunnar gagnvart erlendum 
gjaldmiðli, kaup- og sölugengi, sem ákveðið og skráð er af Seðlabanka Íslands hinn 28. 
hvers mánaðar eða næsta vinnudag þar á eftir ef ekki er opið í banka þann dag.” 
 
 
V. Reglugerð um tímabundna niðurfellingu aðflutningsgjalda af vetnisbifreiðum 

og sérhæfðum varahlutum í þær 
Reglugerð nr. 676/2005 
Gildistaka:  1. júlí 2005 – 31. desember 2008  

 
Reglugerðin felur í sér heimild fyrir tollstjóra til að fella niður virðisaukaskatt og 
vörugjald af þeim vetnisbifreiðum sem fluttar eru inn til landsins í rannsóknarskyni, svo 
og virðisaukaskatt, vörugjald og toll af sérhæfðum varahlutum í þær, eins og kveðið er á 
um í reglugerðinni. Allur innflutningur vetnisbifreiða og sérhæfðra varahluta í þær telst 
vera innflutningur í rannsóknarskyni. 

Um er að ræða vetnisbifreiðar í vöruliðum 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8709, 8711 og 
8713, sem fluttar eru inn í rannsóknarskyni og hafa í för með sér hverfandi mengun. 

 
 

http://www.stjornartidindi.is/servlet/stjrtid/B/2005/621.pdf
http://www.stjornartidindi.is/servlet/stjrtid/B/2005/664.pdf
http://www.logbirtingablad.is/
http://www.stjornartidindi.is/servlet/stjrtid/B/2005/623.pdf
http://www.stjornartidindi.is/servlet/stjrtid/B/2005/625.pdf
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Undanþága frá greiðslu virðisaukaskatts, vörugjalds og tolls nær til varahluta sem falla 
undir eftirfarandi tollskrárnúmer og eru ónothæfir í önnur ökutæki:  
1. Tæki til framleiðslu á vatnsgasi (gas generators), úr tnr. 8405.1000. 
2. Sprengihreyflar í vörulið 8407, úr tnr. 8407.3100, 8407.3200, 8407.3300, 8407.3400 

og 8407.9000. 
3. Hlutar í sprengihreyfla í vörulið 8409, úr tnr. 8409.9100 og 8409.9900. 
4. Vetnismótorar (efnarafall + straumbreytir + rafhreyfill), riðstraumsrafall með meira 

en 75 kVA til og með 375 kVA útafl (strætó með u.þ.b. 250 kW), úr tnr. 8501.6200. 
5. Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til véla í vörulið 8501 eða 8502, úr tnr. 

8503.0000. 
6. Straumbreytar (Inverters), úr tnr. 8504.4000. 
7. Efnarafalar (Fuel cells) í vörulið 8506, úr tnr. 8506.8009 og hugsanlega úr öðrum 

númerum.  
8. Rafgeymar (Battery pack) í vörulið 8507, mismunandi tnr. eftir gerð. 
9. Hlutar og fylgihlutir fyrir vélknúin ökutæki í tnr. 8701-8705, úr tnr. 8708.2900 og 

8708.9900. 
10. Hlutar fyrir vinnuvagna o.fl. í vörulið 8709, úr tnr. 8709.9000. 
11. Hlutar og fylgihlutar til ökutækja í tnr. 8711-8713, úr tnr. 8711.9900. 
 

Beina skal ósk um niðurfellingu gjalda til tollstjóra í því tollumdæmi þar sem varan kemur 
til tollafgreiðslu.  Umsókn skal borin fram í aðflutningsskýrslu, ebl. E1, með því að rita 
viðeigandi undanþágutilvísun í reit 14 í skýrslunni.  
 
Smellið hér til að fá upp skjal með framangreindri reglugerð. 
 
 
VI.  Reglugerð um tímabundna endurgreiðslu 2/3 hluta virðisaukaskatts vegna 
kaupa eða leigu hópferðabifreiða 
 Reglugerð nr. 686/2005  
 Gildistaka:  20. júlí 2005  
 
Reglugerðin er sett í stað reglugerðar nr. 540/2001 sama efnis.   
 
Engar efnislegar breytingar eru á reglugerðinni heldur er gildistími hennar einungis 
framlengdur til 31. desember 2006. Tollstjórinn í Reykjavík sér um afgreiðslur á 
umræddum endurgreiðslubeiðnum eins og áður. 
 
Smellið hér til að fá upp skjal með framangreindri reglugerð. 
 
 
VII.  Reglugerð um framleiðslu, innflutning og heildsölu áfengis í atvinnuskyni 
 Reglugerð nr. 708/2005  
 Gildistaka:  29. júlí 2005  
 
Reglugerðin er sett til breytingar á reglugerð nr. 176/1999 sama efnis.  Um er að ræða 
breytingu á 5. gr. reglugerðarinnar þar sem kveðið er á um sölu áfengis.  Bætt er við 
heimild til handhafa leyfis til innflutnings, heildsölu og framleiðslu áfengis til sölu eða 
afhendingar áfengis til ,, fyrirtækja til iðnaðarnota.”  Eftir sem áður gildir heimildin 

http://www.stjornartidindi.is/servlet/stjrtid/B/2005/676.pdf
http://www.stjornartidindi.is/servlet/stjrtid/B/2005/686.pdf
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jafnframt til sölu eða afhendingar áfengis til þeirra aðila sem upp eru taldir í a)-g)-lið eldri 
reglugerðar. 
 
Smellið hér til að fá upp skjal með framangreindri reglugerð. 
 
 
VIII.  Auglýsing um takmörkun á innflutningi á sterkum chílepipar og afurðum úr 
honum, karríi, túrmerík (cucuma) og pálmolíu 
 Auglýsing nr. 772/2005  
 Gildistaka:  19. ágúst 2005  
 
Auglýsingin gildir um innflutning á þurrkuðum, gróf- eða fínmöluðum sterkum chílepipar 
af ættinni Capsicum og afurðum úr honum, karríi og afurðum úr því, túrmerík (curcuma) 
og pálmolíu sem ætluð er til manneldis.  Frá og með gildistöku auglýsingarinnar fellur úr 
gildi auglýsing nr. 340/2004 um takmörkun á innflutningi á sterkum chílepipar og 
afurðum úr honum. 
 
Óheimilt er að flytja til landsins eftirtalið: 

a) þurrkaðan, gróf- eða fínmalaðan sterkan chílepipar af ættinni Capsicum og afurðir 
úr honum - tnr. 0904.1200 og/eða 0904.2009, 

b) karrí og afurðir úr því - tnr. 0910.5000, 
c) túrmerík - tnr. 0910.3000, 
d) pálmolíu – tnr. 1511.1001 og/eða 1511.1009. 

 
Unnt er að fá leyfi Umhverfisstofnunar til innflutnings í undantekningartilvikum. 
 
 
IX.  Auglýsing um tímabundna takmörkun á innflutningi á tilteknu fersku og frosnu 
grænmeti sem er upprunnið í Thailandi 
 Auglýsing nr. 779/2005  
 Gildistaka:  Birt í B-deild Stjórnartíðinda 23. ágúst 2005.  Óbirt á vefsíðu. 
 
Auglýsingin gildir um innflutning á tilteknu fersku og frosnu grænmeti sem upprunnið er í 
Thailandi.  Um er að ræða nokkrar ferskar kryddjurtir, bananalauf, bambuslauf, rætur og 
asparagus.  Auglýsingin er gefin út í framhaldi af rannsóknum á umræddum vörum þar 
sem að undanförnu hefur verið staðfest tilvist örverumengunar, m.a. salmonella í þessum 
vörum. 
 
Óheimilt er að flytja til landsins eftirtalið grænmeti, ferskt eða frosið: 

a) Kryddjurtir – tnr. 0709.9009, 0710.8009, 1211.9001, 1211.9002 og 1211.9009 
b) Baunir – tollflokkur 0708 
c) Lauf svo sem bananalauf og bambuslauf – 1401.1000 og 1401.9000   
d) Rætur – tnr. 0706.9009, 1211.9001 og 1212.9900 
e) Asparagus – tnr. 0709.2000 og 0710.8009 

 
Unnt er að fá leyfi Umhverfisstofnunar til innflutnings í undantekningartilvikum. 
 

29. ágúst 2005 

Tollstjórinn í Reykjavík 

http://www.stjornartidindi.is/servlet/stjrtid/B/2005/708.pdf
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