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Afrit:

Efni: Tollflokkun osts með viðbættum olíum

Undanfarið hefur borið á óánægju Bændasamtaka Íslands og öðrum hagsmunaaðilum með tollflokkun á rifnum osti, 
að viðbættum jurtaolíum. Minnisblaði þessu er ætlað að fara yfir réttarstöðuna og helstu álitaefni varðandi tollflokkun 
Tollgæslustjóra á slíkum vörum.

Tollgæslustjóri var í byrjun árs með til skoðunar tvær tegundir pítsaosts, sbr. hjálögð bindandi álit nr. 17/2020 og 
18/2020. Niðurstaðan í báðum álitum var sú að flokka skyldi vörurnar í tollskrárnúmer 0406.2000 en stuttu síðar 
hafði starfsmaður Tollstjóra samband við fyrirspyrjanda og tók fram að álit nr. 17/2020 væri rangt og að varan í því 
áliti ætti að öllum líkindum að flokkast í 21. kafla tollskrár. Fyrirspyrjanda var tjáð að unnið væri að afturköllun álitsins 
en því miður hefur bindandi álit nr. 17/2020 ekki enn verið formlega afturkallað. Þá hafði embættið einnig gefið út 
bindandi álit um tollflokkun á sambærilegri vöru í lok árs 2018, sbr. hjálagt álit nr. 61/2018.

Þessar þrjár vörur eiga það sameiginlegt að vera rifinn ostur sem nota á við pítsugerð. Munurinn á þeim osti sem til 
umfjöllunar er í áliti nr. 18/2020 annars vegar og álitum nr. 17/2020 og 61/2018 hins vegar er sá að í þeim 
síðarnefndu hefur jurtaolíum verið blandað við ostinn. Að mati tollflokkunarsérfræðinga Tollgæslustjóra leiðir viðbót 
jurtaolíu til þess að varan fer úr 4. kafla tollskrár, sbr. b-lið 4. athugasemdar við 4. kafla tollskrár, yfir í 21. kafla 
tollskrár. Samkvæmt b-lið 4. athugasemdar við 4. kafla tollskrár teljast vörur fengnar úr mjólk með því að skipta út 
einum eða fleiri náttúrulegum þáttum hennar (t.d. mjólkurfitu) fyrir aðra þætti (t.d. jurtafitu) ekki til 4. kafla tollskrár 
heldur ýmist til vöruliða 1901 eða 2106. Þá leituðu sérfræðingar embættisins ráðgjafar hjá erlendum kollegum sínum 
sem voru sammála um flokkun vörunnar í áliti nr. 17/2020 í vörulið 2106, í stað 4. kafla. Flokkunin fær einnig mikla 
stoð í hjálögðu áliti WCO þar sem deilt var um ost sem innihélt 82% mjólk en 15,4% jurtaolíur auk annarra snefilefna 
og var niðurstaðan sú að sá ostur ætti ekki heima í 4. kafla tollskrár.1 Sú staðreynd að ostur með viðbættum 
jurtaolíum flokkist í tollskrárnúmer 2106.9068 en ekki 4. kafla tollskrár hefur mikil áhrif á gjaldskyldu ostsins enda ber 
rifinn ostur í tollskrárnúmeri 30% A-toll auk 728 kr./kg. magntoll á meðan vörur í tollskrárnúmeri 2106.9068 eru 
tollfrjálsar.

Í ljósi ofangreindrar niðurstöðu um tollflokkun og með hliðsjón af því að unnið var að tollskrárbreytingum í apríl 2020 
taldi Tollgæslustjóri rétt að gera sérstök tollskrárnúmer í 19. og 21. kafla tollskrár fyrir vörur að uppistöðu úr 
mjólkurvörum. Var það gert sem liður í því að auðvelda mögulega gjaldaálagningu á hin nýju númer í framtíðinni 
enda mat embættið það svo, á grundvelli fyrirliggjandi hagsmuna innlendrar framleiðslu á sambærilegum vörum og 
þeirra gjalda sem ostur og aðrar mjólkurvörur í 4. kafla bera, að ráðuneytinu myndi hugnast að umþrættar vörur 
bæru tolla. Gjaldaálagningu er ekki hægt að koma á með auglýsingu um breytingu á tollskrá, heldur eingöngu að 
lokinni þinglegri meðferð, og af þeim sökum voru bæði fjármálaráðuneytið og atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið 
upplýst um gerð númeranna, sbr. 2. og 3.tl. auglýsingar nr. 35/2020 sem birt var 19. maí sl. í A-deild Stjórnartíðinda.

Árétta ber að gerð viðkomandi tollskrárnúmera fól í sér að vörur að uppistöðu úr mjólkurvörum voru sérstaklega 
tilgreind í 19. og 21. kafla tollskrár í stað þess að vera hluti af öðrum tollskrárnúmerum í 19. og 21. kafla. Ekki var því 
um að ræða tilfærslu á vörum úr 4. kafla tollskrár yfir í 19. eða 21. kafla því ostur, og aðrar mjólkurafurðir, með 
viðbættum jurtaolíum voru fyrir gildistöku auglýsingar nr. 35/2020 í 19. og 21. kafla tollskrár, almennt án gjalda. Þá 
ber að taka fram að gerð tollskrárnúmers 2106.9060 breytir því ekki að viðbit (smjörvi) flokkast áfram í tollskrárnúmer 
2106.9059 og ber 30% A-toll auk 220 kr./kg. magntolls.

Að því virtu að tollskrárnúmer fyrir mjólkurvörur eru nú til staðar í 19. og 21. kafla tollskrár stendur eftir að ákveða 
hvort og þá hvaða tolla tollskrárnúmerin skulu bera en slíkt er í höndum ráðuneytisins. Að þeirri ákvörðun lokinni þarf

1 Til að koma í veg fyrir misskilning þá fara vörur sem búnar eru til úr mjólkurafurðum í vöruliðum 0401 -0404 ( mjólk, rjómi, jógúrt, mysa o.fl.) í 19. 
kafla en vörur sem búnar eru til úr mjólkurafurðum í vöruliðum 0405-0406 (Smjör og ostur) í 21. kafla. Þess vegna fer varan í áliti WCO, að 
uppistöðu úr mjólk, í 19. kafla en varan í áliti nr. 17/2020, að uppistöðu úr osti, í 21. kafla.
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að leggja fram breytingartillögu á viðauka 1 við tollalög nr. 88/2005 fyrir Alþingi þannig að gjaldaálagningin öðlist 
lagagildi. Til upplýsinga er hægt að benda á að mjólkurvörur og ostar í 4. kafla bera almennt 30% A-toll og á bilinu 
220-758 kr./kg. magntoll og því væri eðlilegt að staðgönguvörur í 19. og 21. kafla tollskrár bæru sambærileg gjöld og 
samsvarandi vörur í 4. kafla.
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