
Efni: Minnisblað um breytingu ráðherra á tollskrá og flokkun

1.

„Jurtaostur“ (82-82% Mozzarella ostur, rifinn) fluttur inn á tollnúmeri 2106.9068 (jurtaostur) 
MS fær bindandi álit frá Tollstjóraembættinu þar sem fram kemur osturinn skuli falla í tollflokk 
fyrir 0406-2000 (hvers konar rifinn eða mulinn ostur) og bera toll skv. því. MS óskar eftir áliti 
frá Stjórnarsviði framkvæmdarstjórnar ESB fyrir skattamál og tollabandalag í Brussel sem er 
samhljóða, varan skal falla í ostaflokk tollskrár 0406 og sérstaklega er tekið fram að hún skuli 
ekki falla undir tollaflokk 2106. Þar segir m.a. að ostur sé uppistaðan í vörunni og að pálmaolíu 
og sterkju sé bætt við til að breyta eiginleikum hans við eldun og varan sé ekki ostlíki (e. cheese 
substitute) þar sem olíu er bætt við í framleiðslu til að koma í stað mjólkurfitunnar.

2.

Nýtt tollanúmer er birt með auglýsingu 15. maí sl. í Stjórnartíðindum (2106.9060) „matvæli að 
uppistöðu úr vörum úr nr. 0405 (innsk. smjörflokkur) og nr. 0406 (innsk. ostaflokkur) sem 
innihalda jurtaolíu, t.d. ostur..“ . Sambærileg breyting á 19. kafla fyrir matvæli að uppistöðu úr 
vörum frá flokk nr. 0401 (mjólkurflokkur) til nr. 0404 (mysa) sem nær yfir allar mjólkurafurðir. 
Aukaefni er skv. því ráðandi fyrir tollflokkun á vörum.

Framangreind auglýsing var sett skv. heimild í 189. gr. tollalaga nr. 88/2005, með síðari 
breytingum, og öðlaðist gildi 22. maí sl. Ákvæði 189. gr. er svohljóðandi:

■  189.gr.
Samþykki Alþjóðatollastofnunin breytingar á tollnafnaskrá stofnunarinnar eða skýringum 

við tollnafnaskrána, úrskurði eða gefi út túlkun um tollflokkun eða nýja samræmda 
tollnafnaskrá sem hefur í för með sér breytta flokkun á vörum í tollskrá er ráðherra heimilt að 
gera nauðsynlegar breytingar á tollskránni, m.a. með því að fella niður, breyta eða taka upp ný 
tollskrárnúmer. Ráðherra er jafnframt heimilt að fella niður eða taka upp ný tollskrárnúmer ef 
þess gerist þörf, t.d. til að afla megi nauðsynlegra upplýsinga til hagskýrslugerðar.

Breytingar á tollskrá skv. 1. mgr. skulu birtar í A-deild Stjómartíðinda og hafa ekki 
afturvirkt gildi. Breytingarnar skulu ekki hafa áhrif á tolla eins og þeir hafa verið ákveðnir í 
tollskrá, gjöld eða gjaldfrelsi, heimildir, takmarkanir og annað sem kveðið er á um í öðrum 
lögum.
□  Ráðherra er heimilt að sameina í eitt tollskrámúmer vömr sem koma til landsins eða fara frá 
landinu með hraðsendingum eða póstsendingum í einu sendingarnúmeri og eru að 
tollverðmæti 25.000 kr. eða minna. Slík breyting skal þó ekki hafa áhrif á fjárhæð tolls af 
viðkomandi vörum.

Heimild ráðherra nær skv. 1. mgr. 189. gr. til að gera nauðsynlegar breytingar á tollskránni 
og talið er upp í dæmaskyni hverjar þær breytingar geta verið. Ráðherra getur því fellt niður, 
breytt eða tekið upp ný tollskrárnúmer af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi þegar breytingar verða 
á alþjóðlegu samræmdu vörulýsingar- og vörunúmeraskránni (alþjóðlega tollskrárkerfi 
Tollasamvinnuráðsins í Brussel) eða hún endurútgefin og þegar Alþjóðatollastofnunin 
úrskurðar eða gefur út túlkun um tollflokkun. Í öðru lagi hefur ráðherra framangreindar 
heimildir til breytinga á tollskránni þegarþess e rþ ö rf  og er þá í dæmaskyni vísað til þess þegar 
afla þarf nauðsynlegra upplýsinga til hagskýrslugerðar, sbr. 2. ml. 1. mgr. 189. gr. tollalaga.



Í athugasemdum í greinargerð við frumvarp það sem varð að núgildandi tollalögum er ekki 
skýring við 189. gr. önnur en sú að ákvæðið sé sambærilegt þágildandi 143. gr. tollalaga nr. 
55/1987. Í frumvarpi til þeirra laga er fjallað um efni ákvæðisins og sjónarmið að baki því, sbr. 
eftirfarandi:

Frá því að tollnafnaskráin var tekin upp hafa verulegar breytingar verið gerðar á henni af hálfu 
Tollasamvinnuráðsins og hefur hin síðari ár verið leitast við að leiðrétta íslensku tollskrána 
jafnóðum þannig að hún væri jafnan í samræmi við tollskrár þeirra þjóða sem nota sömu 
fyrirmynd. Vegna þess að tollskráin er bundin í lögum hefur ávallt þurft að gera breytingar á 
flokkun vara samkvæmt tollskránni undir Alþingi og leita samþykkis þess, þótt hér hafi fyrst og 
fremst verið um tæknilegar breytingar að ræða sem ekki hafa áhrif á tolla sem á einstökum 
vöruflokkum kunna að hvíla. Þar sem málsmeðferð fyrir Alþingi er tiltölulega þung í vöfum 
með tilliti til tæknilegra breytinga sem hér um ræðir hefur gætt tilhneigingar til þess að draga 
þær á langinn. Með frumvarpi þessu er lagt til að fjármálaráðherra verði veitt heimild til að gera 
á henni nauðsynlegar leiðréttingar, m.a. til þess að færa hana í framtíðinni jafnóðum til 
samræmis við tollnafnaskrá Tollasamvinnuráðsins eins og hún kann að vera hverju sinni. Slíkt 
fyrirkomulag mundi einfalda allar slíkar tæknilegar breytingar á tollskránni, en ljóst er hins 
vegar að tolltaxtabreytingar yrðu eftir sem áður að hljóta samþykki Alþingis í formi laga.

Áður voru breytingar á tollskránni framkvæmdar með setningu laga og voru þá almennt gerðar 
margar breytingar samtímis til að aðlaga þá íslensku að fyrirmynd sinni (þág. Brusseltollskrá).

Er þá aðeins gert ráð fyrir að heimildin nái til tæknilegra breytinga á tollskránni sem ekki hafa 
áhrif á álagningu gjalda, sbr. 2. mgr. 189. gr. Breytingar á tollum og annarri álagningu þurfa að 
eiga sér stað með lögum sem er í samræmi við kröfur sem gerðar eru í 40. og 77. gr. Stjskr.

3.

Í 74. gr. reglugerðar um vörslu og tollmeðferð vöru nr. 1100/2006 er fjallað um tollflokkun 
vöru. Þar segir að fyrstu sex stafirnir í átta stafa tollskrárnúmerum tollskrárinnar séu í samræmi 
við vöruflokkunarkerfi Alþjóðatollastofnunarinnar sem Ísland er skuldbundið til að fylgja. 
Fyrstu sex stafir í tollskrá eru bundnir, sem þýðir það að ekki er heimilt að færa vörur til í 
tollskrá ef eðli þeirra er slíkt að varan skuli flokkast undir fyrstu sex stafina í tollskrá. Með 
öðrum orðum þá skal megininnihaldsefni ráða tollflokkun og því er lýst með fyrstu sex 
stöfunum.

4.

Með hliðsjón af tilgangi 189. gr. og kröfum stjórnarskrár má ætla að heimildin til að breyta 
tollskránni takmarkist við útskýrandi breytingar, þ.e. breytingar sem eru tæknilegs eðlis og ekki 
til þess fallin að breyta flokkun í sjálfri skránni. Heimildirnar eru nokkuð víðtækar en 
takmarkast af 74. gr. reglugerðarinnar og 2. mgr. 189. gr. sem kveður á um að þær megi hvorki 
vera afturvirkar né megi þær hafa áhrif á m.a. tolla og gjöld. Þannig er óheimilt að breyta 
tollskránni þannig að nokkur breyting verði á gjaldtöku einstakra vara sem tollflokkaðar eru á 
grundvelli tollskrárinnar.

5 .



Hafi breytingar sem ráðherra gerir á grundvelli 1. mgr. 189. gr. tollalaga þær afleiðingar að 
tollflokkun á vöru breytist, og ef hún af þeim sökum, ber hærri eða lægri gjöld þá má ætla að 
slíkar breytingar fari í bága við ákvæði 2. mgr. 189. gr. sem og ákvæði stjórnarskrárinnar.

Samkvæmt ofangreindu hefur ráðherra heimildir til að breyta tollskrá í tveimur tilfellum, þ.e. 
annars vegar ef Alþjóðatollastofnunin hefur gert breytingar á tollanafnaskrá eða skýringum eða 
„ef þörf krefur“ . E f ráðherra býr til nýtt tollskrárnúmer fyrir vöru („jurtaost“) sem á með réttu 
að falla undir annað tollnúmer og ber hærri gjöld má líta svo á að verið sé að lækka eða breyta 
gjöldum á viðkomandi vöru. Það sem skiptir hins vegar meira máli í þessu tilfelli er að fyrstu 
sex stafir í tollskrá eru bundnir og ráðherra hefur ekki heimild til að færa vörur til í tollskrá ef 
til er fyrir flokkur fyrir viðkomandi vöru, sbr. 74. gr. reglugerðarinnar.

Þrátt fyrir að ekki sé fjallað um það sérstaklega í þessu minnisblaði er gerðar sambærilegar 
athugasemdir við breytingu á 19. kafla tollskrár, sbr. framangreind auglýsing.
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