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Afrit: Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Efni: Tollflokkun osts með viðbættum jurtaolíum

Tollgæslustjóri hefur að undanförnu verið með til skoðunar tollflokkun á rifnum osti sem nota á við pítsugerð. Komið 
hefur í ljós að í sumum tilvikum hefur jurtaolíum verið blandað saman við venjulegan ost, m.a. til þess að fá ostinn til 
að bráðna öðruvísi og um leið gera hann mýkri og lausari í sér. Um er að ræða osta sem gerðir eru úr 80-85% 
ostum, 10-15% jurtaolíum auk snefilefna á borð við salt, sterkju o.fl. 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, þar sem búið er 
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 evrópskum 
kollegum sínum sem voru sammála um að viðbót jurtaolíu við mjólkurvörur leiði til þess að viðkomandi vörur flokkast 
í 19. eða 21. kafla, í stað 4. kafla. Flokkunin fær einnig mikla stoð í hjálögðu áliti WCO þar sem deilt var um ost sem 
innihélt 82% mjólk, 15,4% jurtaolíur auk annarra snefilefna og var niðurstaðan sú að sá ostur ætti ekki heima í 4. 
kafla tollskrár.1 Sú staðreynd að mjólkurvörur með viðbættum jurtaolíum flokkist í 19. eða 21. kafla tollskrár en ekki 4. 
kafla tollskrár hefur mikil áhrif á gjaldskyldu varanna enda bera mjólkurvörur í 4. kafla almennt 30% A-toll og á bilinu 
220-758 kr./kg. magntoll á meðan tollskrárnúmer fyrir sambærilegar vörur í 19. og 21. kafla tollskrár eru gjaldalaus.

Í ljósi ofangreindrar niðurstöðu um tollflokkun vill Tollgæslustjóri upplýsa bæði Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið og Fjármála- og efnahagsráðuneytið um málið enda metur 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 ráðuneytunum gæti hugnast að mjólkurvörur í 19. og 21. kafla bæru tolla, líkt og 
raunin er t.d. með mjólkurviðbit (smjörva) í tollskrárnúmeri 2106.9059. Hvort og þá með hvaða hætti leggja beri gjöld 
á umræddar mjólkurvörur er í höndum ráðuneytanna en benda ber á að með 2. og 3. tl. auglýsingar nr. 35/2020, 
sem birt var 19. maí sl. í A-deild Stjórnartíðinda, voru gerð sérstök tollskrárnúmer í 19. og 21. kafla tollskrár fyrir vörur 
að uppistöðu úr mjólk sem innihalda jurtaolíur.

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.
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