
Tollvernd osta
Áhersluatriði til fjármála og efnahagsráðuneytisins

rFrá: Gunnari Þorgeirssyni, formanni BI
Núverandi staða: Fluttur er inn ostur tollnúmerinu 2106.9068, jurtaostur sem er 
án tolla frá ESB löndum samkvæmt EES samningnum. Magn þessa innflutnings 
var um 300 tonn á árið 2019. Þetta samsvarar rúmlega 3 milljónum lítra af mjólk 
og hefur því umtalsverð áhrif á markaðinn.

Meðal vara sem fluttar er inn á þessu tollanúmeri er rifinn 82-84% Mozzarella 
ostur blandaður pálmaolíu (11-12%) og sterkju (5%), Vöruheiti: Festino IQF 
Mozzarella Pizza Mix.

Aflað hefur verið upplýsinga um tollflokkun þessarar vöru hjá ESB í gegnum 
Sendiskrifstofu ESB á íslandi frá Directorate General forTaxation and Customs 
Union (DG TAXD) í Brussel. Það er afdráttarlaus niðurstaða að vara sem þessi á 
að flokkast undir tollflokk 0406. Þeir tollflokkar sem til greina í núgildandi tollskrá 
eru:

0406.2000  -  Hvers konar rifinn eða mulinn o stu r .......................................................................

0406.3000 -  Fullunninn ostur, órifinn eða óm ulinn ................................................................

0406.4000  -  Gráðostur og annar yrjóttur osturfram leiddur

með Penicillium roqueforti ...............................................................................................

0406.9000 -  Annar o stu r ...................................................................................................................................................................

Einnig kemur til álita að bæta við flokki til samræmis við tollskrá ESB, 0406.1030 
„Pizza cheese, frozen, cut into pieces each weighing not more than 1 gram, in 
containers with a net content of 5kg or more, of a water content, by weight, of 
52% or more, and a fa t content by weight in the dry matter of38%  or more" sem 
bæri sambærilegan toll og aðrir ostar.

Jafnframt verði farið yfir allan innflutning í tollflokki 2106.9068 til að rannsaka 
hvort um fleiri slíkar rangfærslur er að ræða til að tryggja rétta tollflokkun 
innfluttra vara. Þar koma líka til álita fleiri tollflokkar sem bera toll. Óskað er 
eftir nánari skoðun á þessu.

í viðskiptasamningi við ESB er samið um gagnkvæman markaðsaðgang í formi 
tollkvóta fyrir mjólkurvörur. Tollalaus innflutningur á ostum undir vöruheitinu 
„jurtaostur" gengur í berhögg við slíka samninga, skaðar mjólkurframleiðendur 
og ríkið verður af tolltekjum.
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