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Tilkynning nr. 3/2004 um breytingar sem varða tollafgreiðslu vara, 
innflutningstakmarkanir og aðflutningsgjöld 

 
 
• Breyting á lögum um Evrópska efnahagssvæðið 
• Breyting á lögum um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. 
• Reglugerð um vörugjald af ökutækjum 
• Breyting á reglugerðum ESB varðandi innflutning á íslensku lambakjöti 
• Reglugerð um endurgreiðslu almenns og sérstaks vörugjalds af bensíni til 

sendimanna erlendra ríkja 
• Reglugerð um endurgreiðslu virðisaukaskatts til sendimanna erlendra ríkja 
• Auglýsing um bann við innflutningi vegna hænsnapestar (Avian Influenza) 
• Auglýsing um takmörkun á innflutningi á sterkum chílepipar og afurðum úr 

honum 
• Reglugerð um viðarumbúðir vara við útflutning 
• Reglugerð um eftirlit með fóðri 
• Reglugerð um eftirlit með sáðvöru 
• Reglugerð um áburð og jarðvegsbætandi efni 
• Reglugerð um varnarefnaleifar í matvælum 
• Reglugerð um tímabundna endurgreiðslu 2/3 hluta virðisaukaskatts vegna 

kaupa eða leigu hópferðabifreiða 
• Reglugerð um tollafgreiðslu hraðsendinga 
• Reglugerð um tímabundinn innflutning á hreindýrakjöti til aðvinnslu 
• Reglugerðir um úthlutun á tollkvótum 
• Auglýsing um flutningsjöfnunargjald á olíuvörum 

 
 
Breyting á lögum um Evrópska efnahagssvæðið  

Þann 24. mars 2004 tóku gildi lög nr. 8/2004 um breytingu á lögum um Evrópska 
efnahagssvæðið.  Með gildistöku laganna hafa eftirtalin aðildarríki gengið inn í 
samninginn um Evrópska efnahagssvæðið frá og með 1. maí síðastliðnum:  Tékkland, 
Eistland, Kýpur, Lettland, Litháen, Ungverjaland, Malta, Pólland, Slóvenía og Slóvakía.  
Frá og með 1. maí sl., hefur því verið unnt að fara fram á fríðindameðferð með vísan til E 
eða B-tolls eftir atvikum í reit 33 og 34 á aðflutningsskýrslu og með tilvísun í EUR 
upprunasönnun í reit 14 á skýrslu.  Frá og með sama tíma falla fyrri tegundir tolla niður í 
tollskrá tollakerfis, þ.e. D (Tékkland og Slóvakía), G (Pólland), H (Ungverjaland), K 
(Slóvenía), L (Eistland), M (Lettland) og N (Litháen) tollar.   

Landakódar nýju aðildarríkjanna eru eftirfarandi:   

Tékkland CZ -  Slóvakía SK – Eistland EE -  Lettland LV – Litháen LT – Pólland PL – 
Ungverjaland HU – Slóvenía SI – Kýpur CY – Malta MT. 
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Breyting á lögum um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. 
Þann 29. apríl sl. voru samþykkt lög á Alþingi um breytingu á lögum nr. 29/1993 um 
vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., með síðari breytingum.  Með gildistöku laganna 
er framlengd tímabundin heimild til að lækka vörugjald af bifreiðum með vélar sem nýta 
metangas eða rafmagn að verulegu leyti í stað bensíns eða dísilolíu, svokölluðum 
tvíorkubifreiðum. Heimildin var lögfest með lögum nr. 38/2000 og féll úr gildi um síðustu 
áramót.  
Með gildistöku laganna er því gert ráð fyrir að 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 skuli vera 120.000 kr. lægra en ella væri 
samkvæmt greininni. 

Heimild til lækkunar skv. framangreindu gildir til 31. desember 2006. 

 

Reglugerð um vörugjald af ökutækjum 

Þann 20.apríl sl., tók gildi reglugerð nr. 334/2004, um breytingu á reglugerð nr. 331/2000, 
um vörugjald af ökutækjum, með síðari breytingum.  Eftir breytinguna er lækkun 
vörugjalds á bílaleigubifreiðum háð því skilyrði að næstu 15 mánuði eftir nýskráningu 
bifreiðar verði nýtingu bifreiðar og starfsemi bílaleigu hagað sem segir í 14. gr. 
reglugerðarinnar.  Tímafresturinn er því styttur úr 18 mánuðum í 15 sem áður var. 

 
Breyting á reglugerðum ESB varðandi innflutning á íslensku lambakjöti 
Vakin er athygli á því að frá og með 1. janúar sl. tók gildi breyting á reglugerðum ESB 
varðandi innflutning á íslensku lambakjöti til Evrópusambandsins.  Breytingin tekur bæði 
til upprunavottorða og eftirlits með kvóta.  Samkvæmt nýju reglugerðinni verður eftirlit 
með kvóta nú hjá ESB í stað utanríkisráðuneytisins áður.  Þetta leiðir til þess að 
útflytjendur íslensks lambakjöts munu geta nálgast upplýsingar um stöðu kvótans á 
TARIC vefsíðunni með vefslóðinni 

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN 

Með tilkomu breytingarinnar munu lambakjötsútflytjendur frá Íslandi þurfa að framvísa 
EUR1 vottorði í stað sérstaks upprunavottorðs (Document of Origin) sem 
utanríkisráðuneytið hefur hingað til gefið út. 

 

Reglugerð um endurgreiðslu almenns og sérstaks vörugjalds af bensíni til 
sendimanna erlendra ríkja 

Þann 19. mars sl.  tók gildir reglugerð nr. 252/2004, um breytingu á reglugerð nr. 
327/2003, um endurgreiðslu almenns og sérstaks vörugjalds af bensíni til sendimanna 
erlendra ríkja. 
Sækja skal um endurgreiðslu til utanríkisráðuneytisins.  
 

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?lang=EN
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Reglugerð um endurgreiðslu virðisaukaskatts til sendimanna erlendra ríkja 
 
Þann 19. mars sl. tók gildi reglugerð nr. 243/2004 um breytingu á reglugerð nr. 470/1991, 
um endurgreiðslu virðisaukaskatts til sendimanna erlendra ríkja, með síðari breytingum.   
 
Sækja skal um endurgreiðslu til utanríkisráðuneytisins.  
 
 
Auglýsing um bann við innflutningi vegna hænsnapestar (Avian Influenza) 
 
Þann 28. og 30. apríl sl. tóku gildi auglýsingar nr. 360, 361 og 365/2004 um bann við 
innflutningi frá Bresku Kólumbíu í Kanada, Kína, Taílandi, Suður-Kóreu, Víetnam, 
Japan, Taívan, Kambódíu, Indónesíu, Laos, Pakistan, Hong Kong og Texas fylki í 
Bandaríkjum Norður-Ameríku vegna hænsnapestar (Avian Influenza). Með vísan til þess 
að þessi skæði fuglasjúkdómur hefur komið upp í þessum löndum og getur dreifst með 
milliríkjaviðskiptum, er bannað að flytja þaðan til landins lifandi fugla, frjóegg og hráar 
afurðir alifugla.  Bannið gildir til 24. ágúst n.k. 
 

Auglýsing um takmörkun á innflutningi á sterkum chílepipar og afurðum úr honum 
Þann 20. apríl sl. tók gildi auglýsing nr. 340/2004 um takmörkun á innflutningi á sterkum 
chílepipar og afurðum úr honum.  Frá og með gildistöku auglýsingarinnar féll úr gildi 
auglýsing nr. 491/2003 um takmörkun á innflutningi á sterkum chílepipar og afurðum úr 
honum.  Auglýsingin gildir um innflutning á þurrkuðum, gróf- eða fínmöluðum sterkum 
chílepipar af ættinni Capsicum og afurðum úr honum, og karrí og afurðum úr því, sem 
ætlaðar eru til manneldis.   
 
Óheimilt er að flytja inn til landsins: 
-þurrkaðan, gróf- eða fínmalaðan sterkan chílepipar af ættinni Capsicum og afurðir úr 
honum sem falla undir tollskrárnúmerin 0904.1200 og/eða 0904.2009, 
-karrí og afurðir úr því sem falla undir tollskrárnúmerið 0910.5000. 
Þrátt fyrir ofangreint skal innflutningur heimill ef innflytjandi framvísar vottorði frá 
opinberum aðila til Umhverfisstofnunar um að varan innihaldi ekki eftirtalin litarefni: 

a) Sudan I (CAS númer 842-07-9); 
b) Sudan II (CAS númer 3118-97-6); 
c) Sudan III (CAS númer 85-86-9); 
d) Sudan IV / Skarlatsrauður (CAS númer 85-83-6). 

 
Um innflutningseftirlit fer samkvæmt III. ákvæði til bráðabirgða í lögum um hollustuhætti 
og mengunarvarnir, nr. 7/1998. 
 
 
Reglugerð um viðarumbúðir vara við útflutning 
 
Þann 20. apríl sl., tók gildi reglugerð nr. 343/2004 um viðarumbúðir vara við útflutning.   
 
Markmið reglugerðarinnar er að tryggja að þær viðarumbúðir sem notaðar eru við 
útflutning á vörum frá Íslandi uppfylli kröfur innflutningslands. 
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Reglugerðin nær yfir viðarumbúðir s.s. vörubretti, trékassa og annan trjávið sem notaður 
er til að bera, styðja við eða verja vörur í flutningi þeirra á áfangastað. Undanskildar eru 
umbúðir sem að öllu leyti eru unnar úr trjáviði sem mótaður er með límingu, hitun og 
pressun s.s. krossviður, spónaplötur, spónn o.fl. Einnig eru undanskildar viðarafurðir eins 
og sag, tréhálmur, hefilspænir og kurl undir 6 mm á þykkt.  
 
Fyrirtæki sem óska eftir að hljóta vottun til framleiðslu eða meðhöndlunar á viðar-
umbúðum til útflutnings skulu sækja um það til plöntueftirlits Rannsóknastofnunar land-
búnaðarins.  
 
Einungis er heimilt að nota trjávið án barkar í umbúðir til útflutnings.  
 
Viðarumbúðir skulu merktar með eftirfarandi merki: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglugerð um eftirlit með fóðri 
 
Þann 1. apríl sl. tók gildi reglugerð 
nr. 340/2001 um eftirlit með fóðri.  Sam
vera 0,9% (EA-gjald) af innflutningsver
lýsi en þar skal gjaldið vera 0,17% (EB
skal við tollafgreiðslu vörunnar og 0,9%
fiskimjöli og lýsi en þar skal gjaldið ver
tvisvar á ári samkvæmt söluskýrslum 
Eftir gildistöku reglugerðarinnar st
tollskrárnúmerum EA-gjaldskyldra vara
EB-gjald. 
 
 
Reglugerð um eftirlit með sáðvöru 
Þann 1. apríl sl. tók gildi reglugerð n
301/1995 um eftirlit með sáðvöru.  Með
2,5% í 3,1%.  Eftirlitsgjald er því 3,1% a
skal við tollafgreiðslu vörunnar og 3,1%
innheimt skal tvisvar á ári samkvæ
aðfangaeftirlitsins. 
 
Reglugerð um áburð og jarðvegsbætan
Þann 1. apríl sl. tók gildi reglugerð n
398/1995 um áburð og jarðvegsbætandi 
gjald hækkað úr 0,2% í 0,25%.  Eftirli
vöru sem reglugerðin gildir um, sem inn
af söluverði innlendrar vöru (án vsk) sem
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nr. 302/2004 um (13.) breytingu á reglugerð 
kvæmt reglugerðinni skal innheimt eftirlitsgjald 

ði (c.i.f.) fóðurvöru að undanskildu fiskimjöli og 
-gjald) af innflutningsverði (c.i.f.), sem innheimt 
 af söluverði innlendrar fóðurvöru að undanskildu 
a 0,17% (án vsk) af söluverði, sem innheimt skal 
framleiðenda, á eyðublöðum aðfangaeftirlitsins.  
endur því EA-gjaldið óbreytt í 0,9% en 
 hefur fækkað og fá þær nýtt gjald, þ.e. 0,17% 

r. 300/2004 um (6.) breytingu á reglugerð nr. 
 gildistöku reglugerðarinnar hækkar RA-gjald úr 
f innflutningsverði (c.i.f.) sáðvöru, sem innheimt 
 af söluverði innlendrar sáðvöru (án vsk) sem 

mt söluskýrslum framleiðenda, á eyðublöðum 

di efni 
r. 301/2004 um (6.) breytingu á reglugerð nr. 
efni.  Með gildistöku reglugerðarinnar hefur RB-
tsgjald er því 0,25% af innflutningsverði (c.i.f.) 
heimt skal við tollafgreiðslu vörunnar og 0,25% 
 reglugerðin gildir um. 
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Reglugerð um varnarefnaleifar í matvælum 
 
Þann 10. febrúar sl. tók gildi reglugerð nr. 121/2004 um varnarefnaleyfar í matvælum.  
Með hugtökunum a) ,,varnarefni” og b) ,,varnarefnaleyfar” er átt við a) varnarefni: efni 
sem notuð eru m.a. gegn illgresi, sveppum og meindýrum við framleiðslu eða geymslu 
matvæla; b) varnarefnaleifar: eru leifar af varnarefnum og umbrots-, niðurbrots- eða 
myndefnum þeirra. 
 
Óheimilt er að framleiða eða dreifa matvælum sem innihalda varnarefnaleifar umfram 
hámarksgildi sem fram koma í viðaukum 2, 4 og 5 við reglugerðina.  
 
Innlendur framleiðandi eða innflytjandi er ábyrgur fyrir því að vörutegundir sem hér eru á 
markaði séu í samræmi við ákvæði reglugerðarinnar.  
 
Í viðauka 3 með reglugerðinni er að finna lýsingu á tollskrárnúmerum þeim sem 
reglugerðin nær til.   

 

Sjá nánar B-deild Stjórnartíðinda. 

 
Reglugerð um tímabundna endurgreiðslu 2/3 hluta virðisaukaskatts vegna kaupa 
eða leigu hópferðabifreiða 
Að gefnu tilefni skal það áréttað að allar umsóknir um tímabundna endurgreiðslu 2/3 hluta 
virðisaukaskatts vegna kaupa eða leigu hópferðabifreiða, skulu berast tollstjóranum í 
Reykjavík.  Heimild til endurgreiðslu samkvæmt framangreindu er að finna í reglugerð nr. 
540/2001, sem þrívegis hefur verið breytt, sbr. reglugerð nr. 555/2002, rglg. nr. 868/2003 
og rglg. nr. 914/2003, en nýjasta breytingin tók gildi 19. desember sl. 
 
Reglugerð um tollafgreiðslu hraðsendinga 
Þann 1. febrúar sl. tók gildi reglugerð nr. 1039/2003 um breytingu á reglugerð 
nr. 445/1997, um tollafgreiðslu hraðsendinga, með síðari breytingum.  Gerðar voru 
eftirtaldar breytingar á fjárhæðum í 6. gr. og 3. tölul. 7. gr. reglugerðarinnar: 
  

a. Í stað fjárhæðarinnar "1.500 kr." í 2. tölul. 6. gr. kemur: 2.000 kr. 
b.   Í stað fjárhæðarinnar "1.500 kr." í 3. tölul. 6. gr. kemur: 2.000 kr. 

Í stað fjárhæðarinnar "570 kr." í 3. tölul. 7. gr. reglugerðarinnar kemur: 750 kr (ÍC-gjald) 
Eftir breytinguna skal því reikna 750 kr. í áætluð aðflutningsgjöld af vörum sem falla 
undir 3. tölul. 6. gr.  

Sjá nánar B-deild Stjórnartíðinda. 

 
Reglugerð um tímabundinn innflutning á hreindýrakjöti til aðvinnslu 
Þann 13. febrúar sl. tók gildi reglugerð nr. 123/2004 um tímabundinn innflutning á 
hreindýrakjöti til aðvinnslu.  Reglugerðin tekur til tímabundins tollfrjáls innflutnings á 
hreindýrakjöti í tollskrárnúmeri 0208.9008 Hreindýrakjöt með beini, fryst. 
 

Landbúnaðarráðherra veitir lögaðilum leyfi til tímabundins tollfrjáls innflutnings til 
tveggja ára í senn með leyfisbréfi og úthlutar leyfisnúmerum. Leyfisnúmer skal koma fram 



 

 

 

 

 S í ð a  6  a f  7  
 

í reit 14 í innflutningsskýrslu og í reit 37 í útflutningsskýrslu.  Leyfishafi skal framvísa 
leyfisbréfi í hvert sinn sem innflutningur á sér stað.  
 
Um frekari skilyrði leyfis vísast til reglugerðarinnar.  Þó skal vakin athygli á því að 
umsækjandi skal leggja inn tryggingu til tollstjórans í Reykjavík. 
 
Leyfishafi skal varðveita á tryggilegan hátt skjöl og gögn vegna framleiðslunnar er varða 
innflutning, útflutning og tollafgreiðslu í samræmi við ákvæði laga um bókhald og 
fyrirmæli sett samkvæmt þeim. Leyfishafi skal gæta þess að skjöl og gögn séu ætíð 
aðgengileg vegna tolleftirlits eða eftirlits landbúnaðarráðherra. 
 
Leyfishafi skal gæta þess að meðferð og varsla innflutts hreindýrakjöts sé með þeim hætti 
að aðgengilegt sé fyrir tollyfirvöld að framkvæma birgðakönnun. 
 
Hreindýrakjöt, sem flutt er inn til aðvinnslu, skal endurútflutt að lokinni aðvinnslu eigi 
síðar en sex mánuðum eftir komudag flutningsfars til landsins. 
 
Við uppgjör skal leyfishafi skila greinargerð til tollstjórans í Reykjavík þar sem fram 
kemur nýtingarhlutfall samkvæmt leyfisbréfi.  Greinargerðinni skal fylgja afrit 
aðflutningsskýrslu, tilheyrandi útflutningsskýrslur og nauðsynleg skjöl og gögn sem 
tilgeind eru í 7. gr. reglugerðarinnar. 
 
Verði hreindýrakjöt, að lokinni aðvinnslu, ekki flutt úr landi innan tímafrests, skal 
innflytjandi greiða aðflutningsgjöld af innfluttu hreindýrakjöti. 
  
Leyfishafi skal greiða kostnað við tolleftirlit sem hlýst af innflutningi hreindýrakjöts.  
 
Sjá nánar B-deild Stjórnartíðinda. 
 
 
Reglugerðir um úthlutun á tollkvótum 

Grænmeti 
Þann 18. febrúar sl. tók gildi reglugerð nr. 159/2004 um (2.) breytingu á reglugerð nr. 
705/2003 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á grænmeti.  Reglugerðin gildir 
um vörur í tollskrárnúmeri 0706-1000 á tímabilinu frá 17. febrúar til 30. júní 2004.  
 
Ostur frá Noregi 
Þann 20. janúar sl. tók gildi reglugerð nr. 14/2004 um úthlutun á tollkvótum vegna 
innflutnings á ostum frá Noregi.  Reglugerðin gildir um vörur í tollskrárnúmeri 0406.3000 
til 31. desember 2004. 
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Auglýsing um flutningsjöfnunargjald á olíuvörum 
Þann 1. mars sl. tók gildi auglýsing nr. 145/2004 um flutningsjöfnunargjald á olíuvörum.  
Með gildistöku auglýsingarinnar er flutningsjöfnunargjald á neðangreindar olíuvörur sem 
hér segir: 
 
Bifreiðabensín     0,36 kr. á lítra (J1 gjald) 
Gasolía     0,73 kr. á lítra (J3 gjald) 
Aðrar olíur og blöndur til brennslu  0,20 kr. á kg (J5 gjald) 
Flugvélabensín    0,10 kr. á lítra (J4 gjald) 
Flugvélasteinolía (þotueldsneyti)  0,10 kr. á lítra (J2 gjald) 
 

 

 
 

 Reykjavík, 7. maí 2004 
 

Tollstjórinn í Reykjavík 


	Reglugerð um viðarumbúðir vara við útflutning
	Reglugerð um eftirlit með fóðri
	Reglugerð um varnarefnaleifar í matvælum
	Sækja skal um endurgreiðslu til utanríkisráðuneytisins.
	Reglugerð um endurgreiðslu virðisaukaskatts til sendimanna erlendra ríkja
	Sækja skal um endurgreiðslu til utanríkisráðuneytisins.
	Auglýsing um takmörkun á innflutningi á sterkum chílepipar og afurðum úr honum

	Reglugerð um viðarumbúðir vara við útflutning
	Reglugerð um eftirlit með fóðri
	Reglugerð um eftirlit með sáðvöru
	Reglugerð um varnarefnaleifar í matvælum
	Reglugerðir um úthlutun á tollkvótum
	Grænmeti
	Þann 18. febrúar sl. tók gildi reglugerð nr. 159/2004 um (2.) breytingu á reglugerð nr. 705/2003 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á grænmeti.  Reglugerðin gildir um vörur í tollskrárnúmeri 0706-1000 á tímabilinu frá 17. febrúar til 30. júní 20
	Ostur frá Noregi
	
	Þann 20. janúar sl. tók gildi reglugerð nr. 14/2004 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á ostum frá Noregi.  Reglugerðin gildir um vörur í tollskrárnúmeri 0406.3000 til 31. desember 2004.


	Auglýsing um flutningsjöfnunargjald á olíuvörum
	Þann 1. mars sl. tók gildi auglýsing nr. 145/2004 um flutningsjöfnunargjald á olíuvörum.  Með gildistöku auglýsingarinnar er flutningsjöfnunargjald á neðangreindar olíuvörur sem hér segir:

