Tollstjórinn í Reykjavík

Stjórnsýslusvið – TTU deild

Tollskrárlyklar úr útflutningstollskrá Tollakerfis
tölvukerfi tollafgreiðslu hjá tollstjórum og sýslumönnum
í eigu og umsjón Tollstjórans í Reykjavík

Færslulýsing
Skýringar með færsluteikningu
fyrir skrána sem Ascii-textaskrá

Tollskrárlyklar - Útflutningur
Færslulýsing gildir frá og með 1. janúar 2003

Heimilt er að nota textaskrá þessa í tollskýrslugerðarforritum og til annarra slíkra nota. Hvert
tollskrárnúmer ásamt skilmálum þess getur tekið allt að 4 strengi. Þau atriði sem tengd eru
tollskrárnúmeri og talin eru hér að neðan eru nefnd einu nafni skilmálar tollskrárnúmers.
Strengir með einkennið 1-3 eru nefndir tollastrengir og innihalda þá tolla sem viðkomandi
tollskrárnúmer ber. Athygli er vakin á því að strengir með einkennum 2 og 3 eru 1 sæti styttri
en strengur með einkenni 1. Ef tollar á tollskrárnúmeri eru 18 eða færri, tekur númerið 2
strengi; 1 tollastreng og 1 gjaldastreng. Ef tollar eru 19 eða fleiri, tekur númerið 3 strengi; 2
tollastrengi og 1 gjaldastreng. Ef tollar á tollskrárnúmeri eru 36 eða fleiri, tekur númerið 4
strengi; 3 tollastrengi og 1 gjaldastreng. Öll tollskrárnúmer taka streng með einkennið 1.
Einnig taka öll tollskrárnúmer streng með einkennið 4, sem er nefndur gjaldastrengur. Sá
strengur inniheldur m.a. gjöld, bönn, leyfi o.fl. sbr. skýringar hér að neðan. Staðsetning
skilmála á strengjum fylgja neðangreindu sniði. Þessi færslulýsing gildir frá 23.09.2002;
færsluteikning skv. skjali með tilvísun: “Tollsk_Faerslut_2002_UT.pdf”, dags 23.09.2002.
Um magntölulykla í sæti 201-236 í streng 4
Magntölulykill á tollskrárnúmeri gefur til kynna að skylt sé að skrá viðkomandi magntölu
vöru í reit 41 í útflutningsskýrslu (ebl. E2) í vörulínu tollskrárnúmersins. Að auki ber ávallt að
fylla út brúttóþyngd í reit 35 og nettóþyngd í reit 38 í útflutningsskýrslu.
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1. strengur:
Staðsetning
á streng

1

2-9

Heiti svæðis

Skýringar

Einkenni 1
- fyrsti strengur
(Ei)

Gerð svæðis: an1

Tollskrárnúmer
(Tollsknr)

Gerð svæðis: an8

Hvert tollskrárnúmer getur tekið allt að 4 strengi. Fyrsti
strengurinn er merktur 1.

Fjöldi: 1

Tollskrárnúmer skv. gildandi tollskrá hverju sinni.
10 - 243

Tollar
Kódi tegundar
tolls og tolltaxtar
(Tollur 1 til
Tollur 18)

Gerð svæðis: an..2 Tegund tolls, kódi.

Fjöldi: 18

n3,2 Taxti prósentutolls.
Álagningargrunnur
er tollverð. Hagskýrsluverð í
reit 46 á ebl. E-2
n4,2 Taxti magntolls, kr.
Álagningargrunnur
er nettóvigt í kg á tollskrárnúmeri í tollskýrslu ebl. E-2.1, reitur 38. Eða
einingartala og aðrar magntölukröfur
á vöru á tollskrárnúmeri í tollskýrslu
E-2.1, reitur 41.
Allt að 54 tegundir tolla geta verið á tollskrárnúmeri. Hver
tegund tolls getur verið með taxta prósentutolls eða taxta
magntolls eða bæði taxta prósentutolls og magntolls.
Tolltaxtar geta verið með 2 aukastöfum.
Öll tollskrárnúmer bera A toll.
Kódi tegundar tolls getur verið 1 eða 2 stafir.
Ef taxti magntolls eða prósentutolls er ekki á tegund tolls á
tollskrárnúmeri þá er viðkomandi taxtasvæði núllfyllt.
Aðeins A tollur er í gildi í tollskrá útflutnings og hann er
alltaf 0%

244

Tegund tollskrár
I eða U
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Gerð svæðis: an1
Hér er gefið til kynna hvort um er að ræða tollskrá
innflutnings (með I) eða útflutnings (með U).
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2 strengur:
Staðsetning
á streng

1

2-9

Heiti svæðis

Skýringar

Einkenni 2
- annar strengur
(Ei)

Gerð svæðis: an1

Tollskrárnúmer
(Tollsknr)

Gerð svæðis: an8

Hvert tollskrárnúmer tekur 4 strengi. Annar strengurinn er
merktur 2.
Fjöldi: 1

Tollskrárnúmer skv. gildandi tollskrá hverju sinni.
10 – 243

Tollar
Kódi tegundar
tolls og tolltaxtar
(Tollur 19 til
Tollur 36)

Gerð svæðis: an..2 Tegund tolls, kódi.

Fjöldi: 18

n3,2 Taxti prósentutolls.
Álagningargrunnur
er tollverð. Hagskýrsluverð í
reit 46 á ebl. E-2
n4,2 Taxti magntolls, kr.
Álagningargrunnur
er nettóvigt í kg á tollskrárnúmeri í tollskýrslu ebl. E-2.1, reitur 38. Eða
einingartala og aðrar magntölukröfur
á vöru á tollskrárnúmeri í tollskýrslu
E-2.1, reitur 41.
Allt að 54 tegundir tolla geta verið á tollskrárnúmeri. Hver
tegund tolls getur verið með taxta prósentutolls eða taxta
magntolls eða bæði taxta prósentutolls og magntolls.
Tolltaxtar geta verið með 2 aukastöfum.
Öll tollskrárnúmer bera A toll.
Kódi tegundar tolls getur verið 1 eða 2 stafir.
Ef taxti magntolls eða prósentutolls er ekki á tegund tolls á
tollskrárnúmeri þá er viðkomandi taxtasvæði núllfyllt.
Aðeins A tollur er í gildi í tollskrá útflutnings og hann er
alltaf 0%
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3 strengur:
Staðsetning
á streng

1

2–9

Heiti svæðis

Skýringar

Einkenni 3
- þriðji strengur
(Ei)

Gerð svæðis: an1

Tollskrárnúmer
(Tollsknr)

Gerð svæðis: an8

Hvert tollskrárnúmer tekur 4 strengi. Þriðji strengurinn er
merktur 3.
Fjöldi: 1

Tollskrárnúmer skv. gildandi tollskrá hverju sinni.
10 – 243

Tollar
Kódi tegundar
tolls og tolltaxtar
(Tollur 37 til
Tollur 54)

Gerð svæðis: an..2 Tegund tolls, kódi.

Fjöldi: 18

n3,2 Taxti prósentutolls.
Álagningargrunnur
er tollverð. Hagskýrsluverð í
reit 46 á ebl. E-2
n4,2 Taxti magntolls, kr.
Álagningargrunnur
er nettóvigt í kg á tollskrárnúmeri í tollskýrslu ebl. E-2.1, reitur 38. Eða
einingartala og aðrar magntölukröfur
á vöru á tollskrárnúmeri í tollskýrslu
E-2.1, reitur 41.
Allt að 54 tegundir tolla geta verið á tollskrárnúmeri. Hver
tegund tolls getur verið með taxta prósentutolls eða taxta
magntolls eða bæði taxta prósentutolls og magntolls.
Tolltaxtar geta verið með 2 aukastöfum.
Öll tollskrárnúmer bera A toll.
Kódi tegundar tolls getur verið 1 eða 2 stafir.
Ef taxti magntolls eða prósentutolls er ekki á tegund tolls á
tollskrárnúmeri þá er viðkomandi taxtasvæði núllfyllt.
Aðeins A tollur er í gildi í tollskrá útflutnings og hann er
alltaf 0%
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4 strengur:
Staðsetning
á streng

1

2-9

Heiti svæðis

Skýringar

Einkenni 4
- fjórði strengur
(Ei)

Gerð svæðis: an1

Tollskrárnúmer
(Tollsknr)

Gerð svæðis: an8

Hvert tollskrárnúmer tekur 4 strengi. Fjórði strengurinn er
merktur 4.
Fjöldi: 1

Tollskrárnúmer skv. gildandi tollskrá hverju sinni.
10 - 139

Gjöld:
Gerð svæðis: an2
Fjöldi: 10
Kódar og taxtar
útflutningsgjalda
n3,2 Taxti prósentugjalds. Álagningarannarra en tolla
grunnur er mismunandi eftir gjöldum.
(Gjald 1 til
Gjald 10)
n4,2 Taxti magngjalds, kr.
Álagningargrunnur getur verið tvennskonar:
1. Nettóvigt vöru í kg í tollskrárnúmeri í
tollskýrslu ebl. E-2.1, reitur 38.
2. Einingartala og aðrar magntölukröfur
á vöru í tollskrárnúmeri í
tollskýrslu ebl. E-2.1, reitur 41.
Allt að 10 gjöld geta verið á tollskrárnúmeri. Tiltekinn
gjaldakódi hefur ávallt sama gjaldstofn (álagsgrunn).
Meginreglan er sú að tiltekinn kódi gjalds hefur sama taxta
á öllum tollskrárnúmerum. Í vissum tilvikum er taxti
gjalds ekki bundinn kóda gjalds heldur er taxti bundinn
tollskrár-númerinu, þ.e. taxti tiltekins gjaldakóda er
mismunandi eftir tollskrárnúmerum.
Ekkert gjald er í gildi við útflutning, sem tengt er
tollskrárnúmeri.

140 - 160

Leyfi
(L1 til L7)

Gerð svæðis: an3

Fjöldi: 7

Krafist getur verið tilvísana í allt að 7 leyfi / vottorð vegna
hvers tollskrárnúmers, sbr. reit 44 í tollskýrslu ebl. E-2.1.
161 - 169

Bönn
(B1 til B3)

Gerð svæðis: an3

Fjöldi: 3

Krafist getur verið tilvísana í allt að 3 bönn vegna hvers
tollskrárnúmers, sbr. reit 44 í tollskýrslu ebl. E-2.1.
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Heiti svæðis

Skýringar

Ábendi
(Á1 til Á3)

Gerð svæðis: an5

Fjöldi: 3

Engar upplýsingar í þessu svæði í útflutningstollskrá.

185

Fastnúmer
ökutækja
(Fa)

Gerð svæðis: an1

Fjöldi: 1

Svæðið gefur til kynna hvort skylt er að gefa upp
fastnúmer ökutækis í tollskýrslu, sem flokkast í
tollskrárnúmerið, sbr. reit 15 í tollskýrslu. Ef F er í þessu
svæði er það skylt. Ef ekki er svæðið autt.
Engar upplýsingar í þessu svæði í útflutningstollskrá.

186

Einingartala
(Ei)

Gerð svæðis: an1

Fjöldi: 1

Svæðið gefur til kynna hvort skylt er að gefa upp
einingartölu (stykkjatölu) vöru þegar tollskrárnúmer er
notað í tollskýrslu, sbr. reitur 30 í tollskýrslu ebl. E-1.1.
Svæðið er alltaf autt í útflutningstollskrá. Sjá hér neðar.
Í útflutningstollskrá ber að nota upplýsingar um
magntölukröfur, sbr. reit 41 í útflutningsskýrslu, ebl. E2.
Sjá svæðið Magntölulyklar aftast í þessum streng;
strengur 4
187 - 191
og
192 - 197

Tollabindingar
skv. GATT
(Gatt % og
Gatt kr)

Gerð svæðis:

Fjöldi: 1
n3,2 Taxti prósentubindingar
n4,2 Taxti magnbindingar

Engar upplýsingar í þessu svæði í útflutningstollskrá.
198

199

Álagningargrunnur
magntolla og
magnbindinga
(Ál)

Gerð svæðis: an1

Lítratöluskylt
(Li)

Gerð svæðis: an1

Fjöldi: 1

Engar upplýsingar í þessu svæði í útflutningstollskrá.

Fjöldi: 1

Í útflutningstollskrá ber að nota upplýsingar um
magntölukröfur, sbr. reit 41 í útflutningsskýrslu, ebl. E2.
Sjá svæðið Magntölulyklar aftast í þessum streng;
strengur 4
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200
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Heiti svæðis

Skýringar

Nettóvigtarskylt
(Ne)

Gerð svæðis: an1

Fjöldi: 1

Svæðið gefur til kynna hvort nettóvigt myndar
álagningargrunn (gjaldstofn) tolls eða gjalds á
tollskrárnúmeri þegar tollskrárnúmer er notað í tollskýrslu,
sbr. reitur 38 í tollskýrslu ebl. E-2.1. Skylt er að gefa upp
raunverulega nettóvigt þegar svo háttar til. Ef N er í þessu
svæði er magntollur og/eða magngjald á tollskrárnúmeri.
Ef ekki er svæðið autt. Auk þess að mynda gjaldstofn tolls
eða gjalds myndar nettóvigt upplýsingar, sem skylt er að
veita Hagstofu Íslands.

201 - 236

Magntölulyklar
(M1 til M12)

Gerð svæðis: an3

Fjöldi: 12

Krafist getur verið allt að 12 magntölulykla vegna hvers
tollskrárnúmers, sbr. reit 41 í útflutningsskýrslu ebl. E-2.1.
Ef ekki er svæðið autt. Kódar í þessu svæði gefa til kynna
að krafist er að viðkomandi magntöluupplýsingar vöru séu
skráðar í útflutningsskýrslu. Krafist getur verið magntölu
vegna þess að magn vöru myndar gjaldstofn tolls eða
gjalds eða vegna upplýsinga, sem skylt er að veita
Hagstofu Íslands.
Sjá nánar leiðbeiningar um tollskýrslugerð
útflutnings um reit 41 í útflutningsskýrslu.

vegna

Magntölulyklar: Stykkjatala (STK), lítratala (LIT),
prósentustyrkur áfengis (PRO), rúmmetratala (RUM),
paratala (PAR) og sérgreind nettóþyngd (NET); nettnettóþyngd. Magntölu vegna lítra (LIT), prósentustyrkleika
áfengis (PRO) og sérgreinda nettóþyngd (NET) skal rita
með tveimur aukastöfum.

Nánari upplýsingar veitir:
Tollstjórinn í Reykjavík
Stjórnsýslusvið
Tölvukerfi Tollakerfis og upplýsingavinnsla
Netfang: ttu@tollur.is.
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