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Erindi vegna breytinga á tollalögum

Þar sem verið er að endurskoða tollalög viljum við leyfa okkur að benda á eftirtalda 

þætti í núverandi tollalögum sem við teljum óeðlilega með tilliti til þess að 

samkeppnisvörur njóta ekki jafnræðis í núverandi tollalögum.

Sojamjóik

Sojamjólk fellur í dag undir tollskrámúmer 2202-9091 og leggst 24,5% vsk. á umrætt 

tollskrámúmer og 8 kr. vörugjald á líter. Sojamjólk er matvæli sem uppfyllir alla 

eiginleika til að vera í tollskrámúmeri sem fellur undir reglugerð nr. 554/1993 um 

14% vsk. Fyrir árið 1998 var eingöngu innheimtur 14% vsk. af Sojamjólk þar sem 

hún féll undir ofangreinda reglugerð. Við breytingu á tollskrá þá féll hún úr 

reglugerðinni og síðan þá hefur verið innheimtur 24,5% vsk. Ef umbúðir Sojamjólkur 

eru merktar sérstaklega að varan sé tilreidd fyrir böm og sjúka þá fer hún í 

tollskrámúmer 2202-9021 og fellur það tollskrámúmer undir reglugerð nr. 554/1993 

og ber 14% vsk. Þar sem íslenski markaðurinn er mjög smár er erfitt að fá sérmerktar 

umbúðir um að varan sé ætluð bömum og sjúkum. Stærstu hluti neytenda 

Sojamjólkur eru hinsvegar böm og fullorðnir sem eru með mjólkuróþol. Því verður 

að teljast eðlilegt að Sojamjólk falli undir tollflokk 2202-9021 hvort sem hún er merkt 

fyrir sjúka eður ei og falli þar með undir reglugerð nr. 554/1993. Einnig er lagt á 

Sojamjólk 8 kr. vörugjald á líter, en þegar vörugjaldið var lagt á upphaflega var litið 

svo á að það sem sykurskatt og ákveðna neyslustýringu. Það að Sojamjólk falli í
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tollflokk sem fellur utan reglugerðar nr.554/1993 og lagt sé á hana vörugjald er 

hrópleg mismunun gagnvart öðrum matvælum. Benda má á að Sojamjólk ber 24,5% 

vsk. og 8 kr. vörugjald á líter, en kúamjólk 14% vsk. og ekkert vörugjald.

Ávaxtasafar

Ávaxtasafar sem falla undir tollskrámúmer 2009-1110, jafht hreinir sem blandaðir, 

bera 24,5% vsk., en ávextir (tollskrámúmer 0805-1000) eða niðursoðnir ávextir 

(tollskrámúmer 2007-9100) bera 14% vsk. Fer eftir ákvörðun um tollskrámúmer 

hvort vara falli undir reglugerð nr. 554/1993. Til samanburðar ber fersk appelsína 

14% vsk. og engin vörugjöld, en um leið og safinn hefur verið kreystur úr 

appelsínunni og settur í pappafemu án annarra aukaefha þá ber hann 24,5% vsk. og 8 

kr. vörugjald. Jafiia þarf gjaldheimtu á sömu vöru óháð því í hvaða formi hún er í.

Kolsýrt vatn

Almennur virðisaukaskattur á matvæli er 14% og undir það fellur drykkjarvatn án 

nokkurar íblöndunar og fellur það í tollskrámúmer 2201-9011 til og með 2201-9099. 

Um leið og kolsýru hefur verið bætt í vatnið fellur varan undir tollskrámúmer 2201- 

1011 og 2201-1019 og þá hækkar vsk. í 24,5% auk þess sem leggst á það 8 kr. 

vörugjald á líter. Þetta gerist þrátt fyrir að engum bragðefnum eða sykri hafi verið 

bætt við og uppfyllir varan því öll skilyrði fyrir því að skilgreinast sem matvæli. 

Færa þyrfti því ölkelduvatn og loftblandað vatn undir tollskrámúmer fyrir ókolsýrt 

vatn, þannig að varan falli undir reglugerð nr. 554/1993 sem og að bera ekkert 

vörugjald á líter enda er þetta staðkvæmdarvara við hefðbundið ókolsýrt vatn.

Sjálfsalar og kæliskápar

Ósamræmi er í tollameðhöndlun á kæliskápum og sjálfsölum. Eini munurinn á kæli 

og sjálfsala er að í öðrum er peningavél en i hinum ekki. Tilgangur með notkun þeirra 

er hinn sami. Sjálfsalar falla undir tollskrámúmer 8476-2100 og á þá leggst 25%



vörugjald (X5, 20% vörugjald að viðbættu álagi 25%). Á kæliskápa sem falla undir 

tollskrámúmer 8418-5000 leggjast engin vörugjöld.
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