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KÚABÆNDA

Hr. Bjami Benediktsson, fjármálaráðherra 
Fjármála- og efnahagsráðuneytið 
Arnarhvoli við Lindargötu 
101 Reykjavík

Sent með tölvupósti 
Reykjavík, 28. maí 2020

Efni: Tollflokkun á jurtaosti

Töluvert magn af osti hefur verið flutt inn til landsins á tollnúmeri 2106.9068 
(jurtaostur) sem ber engan toll. E f litið er til ársins 2019 þá nam innflutningurinn 
um 300 tonnum eða sem samsvarar 3.000.000 lítra mjólkur (um 2% heildar 
mjólkurframleiðslu Íslands árið 2019). Fyrstu þrjá mánuði ársins 2020 voru flutt 
inn 53,9 tonn undir þessu tollnúmeri. Ostur þessi er að meginstofni eða 82-84% 
Mozzarellaostur og einungis 11-12% pálmaolía og hefði því með réttu ekki átt að 
flokkast undir það tollnúmer

Þann 15. maí sl. birtist auglýsing í Stjórnartíðindum um nýtt tollnúmer í tollskrá 
(2106.9060 - matvæli að uppistöðu úr vörum úr nr. 0405 (innsk. smjörflokkur) og 
nr. 0405 (innsk. ostaflokkur) sem innihalda jurtaolíu, t.d. ostur..). Í þessu tilviki er 
aukaefni í vöru ráðandi fyrir tollflokkun, eðlilegt er að ráðandi innihaldsefni sé 
stýrandi fyrir tollflokkun .Auk þess er ekkert getið um hlutfall jurtaolíu sem varan 
þarf að innihalda til að flokkast undir nýtt tollnúmer sem verður að teljast í hæsta 
máta óeðlilegt.

Í bindandi svari frá Tollstjóra til Mjólkursamsölunnar þann 17. febrúar sl. kemur 
fram að umræddur ostur skuli falla í tollflokk 0406.2000 (hvers konar rifinn eða 
mulinn ostur) og bera toll samkvæmt því. Í bréfi frá stjórnarsviði 
framkvæmdastjórnar ESB fyrir skattamál og tollabandalag í Brussel til 
Mjólkursamsölunnar þann 7. maí sl. kemur síðan fram að umrædd vara skuli falla 
í ostaflokk tollskrár 0406 og sérstaklega er tekið fram að hún skuli ekki falla undir 
tollaflokk 2106. Eru svör þessara aðila um tollflokkun vörunnar á eina leið.

Þess má geta að tollkvóti ESB fyrir ost árið 2020 er samtals 490 tonn. Falli 
ofangreindur innflutningur innan hans er hann tollfrjáls en greitt var fyrir kvótann 
skv. útboði að meðaltali 485 kr/kg árið 2019 og 448 kr/kg á fyrri helmingi ársins 
2020. Utan kvótans er verðtollur 30% og magntollur 758 kr/kg.
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Að framansögðu er ekki hægt að sjá rök fyrir því að útbúið sé nýtt tollskrárnúmer 
fyrir vöru sem með réttu skal falla undir tollnúmer sem nú þegar er til staðar. 
Bændasamtök Íslands og Landssamband kúabænda fara fram á að 
tollflokkun umræddrar vöru verði lagfærð og færð undir tollflokk 0406 í 
samræmi við megininnihaldsefni vörunnar.

Fylgiskjal: Minnisblað lögfræðings Bændasamtaka Íslands um breytingu ráðherra 
á tollskrá og flokkun dags. 27.05.2020

Virðingarfyllst,

Sigurður Eyþórsson 
Framkvæmdastjóri Bœndasamtaka Islands Framvkœmdastjóri Landssambands kúabœnda
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