
MEMO 25-05-2020

Hér er tímalína samskipta og fyrirspurna við Tollstjóraembættið vegna innflutnings á 
„Jurtaosti“ sem hefur verið að koma inn í landið á tollflokki 2106 -  9059 (um 300 tonn á 
árinu 2019 sem svarar til um 3.000.000 lítra mjólkur).

Tollur á þessa vöru skv. tollflokki 2106-9059 er: 0 kr.
Þessi vara innheldur skv. lýsingu: 82 -  84% Mozzarellaost.

SKREF-  1

17. febrúar2020
Í febrúar keypti MS slíka vöru og sendi í vöruskoðun og tollflokkun til Tollstjóra. Bindandi svar 
barst MS þ. 17. febrúar. Niðurstaðan var skýr. Osturinn átti að flokkast í ostaflokk 0406 -  
2000 og bera toll skv. því. Þetta staðfestist í afriti af meðfylgjandi niðurstöðu frá embættinu 
sem okkur barst. Tollurinn fékk bakþanka í kjölfarið en dró ekki flokkunina til baka.
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SKREF-  2
Í byrjum maí var haft samband við Andrew Bryne hjá Sendiskrifstofu EES í Reykjavík til að 
kanna með hvaða hætti þessi vara yrði tolluð inn fyrir tollmúra ESB ef til innflutnings kæmi 
þangað frá þriðja landi (þ.e. landi sem ekki er innan ESB).

7. maí 2020

Svar barst 7. maí sl., en Andrew Bryne hafði sent fyrirspurn um málið til Stjórnarsviðs 
Framkvæmdastjórnar ESB fyrir Skattamál og Tollabandalag í Brussel. (Directorate 
General for Taxation and Customs Union (DG TAXD) in Brussels).

Afrit úr skeyti hans um það svar sem hann fékk frá DG TAXD er eftirfarandi.
Í stuttu máli er niðurstaðan sú að umræddur ostur -  sem inniheldur 82 -  84% 
Mozzarellaost -  eigi að flokkast í ostaflokk tollskrár 0406 en ekki undir tollflokk 2106.
Það er sérstaklega tekið fram að varan eigi ekki að flokkast undir tollflokk 2106.

From: BYRNE Andrew (EEAS-REYKJAVIK) <Andrew.BYRNE@eeas.europa.eu>
Sent: fimmtudagur, 7. maí 2020 16:03 
To: Erna Bjarnadóttir <ernab@ms.is>
Subject: RE: Tariff digits

Dear Erna

I have now received the reply below from my colleagues in the Directorate General for Taxation and 
Customs Union (DG TAXD) in Brussels.

I hope this is useful.

Bestregards

Andrew

Product description:
The product is a mixture of free flowing grated MOZZARELLA (82-83%) with added PALM OIL (11- 
12%), and STARCH (4-5%) used for the manufacture of pizza. It shall remain softer and more 
palatable for longer periods on pizzas than normal Mozzarella. It has been designed for excellent 
melt characteristics in conveyor-type ovens at temperatures not exceeding 280° Celsius, i.e. its 
characteristics have been optimized for the used in pizza and its cost have been reduced by adding 
palm oil and starch.

The used palm oil is a product of a fractionation of palm oil. Palm oil is a cheap ingredient not 
providing any extra flavor. The same applies to starch. I assume that the starch and palm oil fraction 
have been added for technical as well as cost reasons only and not as a spice to add flavor.

Classification:
The product is not a cheese substitute of heading 1901, because the oil was not added during 
production to replace the original milk fat.

The product should be classified under heading 0406 and not under heading 2106 due to its
predominant cheese content (mozzarella counts for more than 80 % of the final product), which
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provided its essential character and is its most expensive ingredient. It is a processed cheese 
pursuant to the HSENS to heading 0406, inclusions, number (3): "Processed cheese, also known as 
process cheese. It is manufactured by comminuting, mixing, melting and emulsifying, with the aid of 
heat and emulsifying or acidifying agents (including melting salts), one or more varieties of cheese 
and one or more of the following: cream or other dairy products, salt, spices, flavouring, colouring 
and water."

15. maí 2020 

Síðan gerist þetta:

Þetta tollanúmer (2106.9060) var stofnað með auglýsingu í Stjórnartíðindum 15.5.2020. Sjá: 
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=d989fc57-b13a-462a-978d-9abe38f37f9e

Í lýsingu segir „Matvæli, ót.a., að uppistöðu úr vörum í nr. 0401 til nr. 0404 sem innihalda jurtaolíu, 
t.d. ostur:"

Hugmyndafræðin á bak þessa tollflokkun getur ekki gengið upp. Eðlilegt er að ráðandi innihaldsefni 
sé stýrandi fyrir tollflokkun á vörum, ekki aukaefni. En þarna er aukaefni í vöru látið vera ráðandi fyrir 
tollflokkun á vörunni.

NB! á þessa vöru er enginn tollur hvorki verðtollur (%) né magntollur (kr/kg). Hér er vísað til 
mætvæla að uppistöðu 0405 (Smjörflokkur tollskrár) og 0406 (ostaflokkur tollskrár)
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Þessi vinnubrögð eru ótæk. Skuldbindingar og forsendur eru settar í milliríkjasamningum eins 
og skv. 19. gr EES samnings. Þar er samið með skuldbindandi hætti um gagnkvæma 
hagsmunir beggja samningsaðila, en svo er hér farið gróflega fram hjá þeim samningum með 
þessum vinnubrögðum. Bændur geta með engu móti sætt sig við þetta og þá ósanngirni sem 
í þessu felst -  nóg er nú samt um samningana eftir BREXIT. Ekki einu sinni fulltrúum ESB 
dettur í hug að fara með sína hagsmuni sinna þjóða með þessum hætti og leggja sterka áherslu 
á það í fyrirspurn að þessi innflutningur til ESB myndi ekki fá sambærilega tollameðferð.

25-05-2020 Pálmi Vilhjálmsson
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