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A B C D E P Q R S T U V W X
REIT Hluti Heiti (rautt yfirfl) SAD leiðbeiningar Ebl.1 

(gamla)
Möguleg gildi Gildi í töflu Verðu

r að 
skrá

Skilyrði (villuprófun) Höfnunarskeyti Lýsing á reit Athugasemd við dálk Breytt 
virkni

1 1 Uppruna svæði Skýrsla Nýtt (a2) EU ; IM Staðlar/kódar Já Til í töflu - ATH hvort land sé 
ESB, EES eða EFTA

Já, má ekki vera autt EU (Innfl frá Efta, EES, EU landi)                                    
IM (innfl frá öðrum löndum)

Ef EU - tékka ef viðskiptaland (reitur 11) 
er EU land (Landatafla þarf að merkjast 
sem EU / IM)

Nýtt

 2 Teg tollafgreiðslu Skýrsla 1- 
2.hluti

(a2) AL; BB o.fl. Staðlar/kódar Já Til í töflu Já, má ekki vera autt Afgreiðslumáti fer eftir í hvaða ferli 
sending á að fara

Ferill skýrslu í kerfinu fer eftir þessu gildi Nei

3 Númer afgr Skýrsla Nýtt (n2)  1-99 sbr. við fyrri afgreioðslunr. Já, má ekki vera autt nr. afgr. Prófað hvort stemmi  við fyrri afgreiðslu Nýtt

2 Nafn selj. útfl. Sendandi/útflytjandi Nýtt (a..100) Frjáls texti Já Nei Já, má ekki vera autt sé skráð (ekki auður) Nýtt

Heimillisfang Sendandi/útflytjandi Nýtt (a..100) Frjáls texti Já Nei Já, má ekki vera autt Má skrá óþekkt ef ekki annað Nýtt

Borg Sendandi/útflytjandi Nýtt (a..100) Frjáls texti Já Nei Já, má ekki vera autt Má skrá óþekkt ef ekki annað Nýtt

Land Sendandi/útflytjandi Nýtt (a2) Gildir landakódar Staðlar/kódar Já Landakódi til í töflu Já ef landakódi ekki til 
í töflu eða svæði autt

EORI númer Sendandi/útflytjandi Nýtt (a...30) Frjáls texti Já Nei Nei Má skrá óþekkt ef ekki annað Nýtt

3 Eyðublöð Eyðublöð - fjöldi Já* *Bara fyllt út í pappírsskýrslau

5 Fj. Tollskrárnr. Vöruliðir (Fjöldi 
tollskrárnúmera)

Nýtt (n4) 1-9999 Nei Já * Sami og línurfjöldi á skýrslu Já, ef samtala í reit 5 
og heildafjöldi lína í 
reit 32 passar ekki 
saman. (skoða 
leiðbeiningar ekki 
samræmi)

Fjöldi lína á skýrslu *Bara fyllt út í pappírsskýrslau Nýtt

6 Stykkjatala Stykkjatala (Fjöldi 
umbúðaeininga) 

Nýtt (n7)  1-9999999 Nei Já Ekki villuprófa Já, má ekki vera autt Sé fyllt út Nýtt

7 Tilvísun Tilvísunarnúmer 4. (a..50) Frjáls texti Nei Nei  Má ekki vera autt ef um 
rafræna skýrslu er að ræða

Nei Edi leyfir aðeins 35 stafi

8 kennitala innfl. Viðtakandi (Innflytjandi) 2. (a10) Til á skrá eða 
0000000000 (erl)

Já IS + kennitala af þjóðskrá já, ef auður, kennitala 
röng eða ekki í 
samræmi við farmskrá 
(má vera 000000-
0000 fyrir útlendinga)

Vista nafn með kennitölu (nafn 
getur breyst) 

Þóðskrá = nafna-, fyrirtækja,  utangarðs-  
og horfinna skrá

Já

nafn Viðtakandi (Innflytjandi) 2. (a..100) Af  þjóðskrá  eða 
0000000000

Já já ef auður Sjá SAD leiðbeiningar

Heimilisfang Viðtakandi (Innflytjandi) 2. (a..100) Já já ef auður Geymt ef útfyll 0000000 kt. 

Vask númer Viðtakandi (Innflytjandi) 10. (a20) Ef útfyllt  þá til tengt kennitölu Má vera autt. Bara 
höfnunarskeyti ef kt. 
og Vsk númer passa 
ekki saman. Fyrirtæki 
A má ekki nota vsk nr. 
fyrirtækis B.

Geymt ef útfyll 0000000 kt. 

Netfang Viðtakandi (Innflytjandi) (a..50) Ekkert villuprófað nei Geymt ef útfyllt Nýtt

Símanúmer Viðtakandi (Innflytjandi) (a..20) Ekkert villuprófað nei Geymt ef útfyllt Nýtt
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9 Ábyrgðarðili greiðslu Ábyrgðaraðili greiðslu 1.-1, 6. 

7.10.
(a10) Kennitla í reit 8 

eða 14
Á að vera auður ef reitur 14 er 
auður annars þarf húna að vera 
sú sama og í 14 eða 8

Má vera autt. Bara 
höfnunarskeyti ef kt. 
og Vsk númer passa 
ekki saman. Fyrirtæki 
A má ekki nota vsk nr. 
fyrirtækis B.

Ekki útfyllt ef enginn miðlari það er reitur 
14 er auður. 

Nei

11 Viðskiptaland Viðskiptaland 8. (a2) Gildir landakódar Staðlar/kódar Já Landakódi til í töflu Já ef landakódi ekki til 
í töflu eða svæði autt

Nei

12 Verðmætisupplýsingar Verðmætis upplýsingar Eins og í dag. Hætta að skrá inn 
forb verð. Staðlar-kódar (tegund 
kostnaður)

Ef auður. Má vera 0. Sundurgreindur kostnaður í reit 12. 
Athuga vel útreikning - skrá hvernig 
reiknað. - Lýsa betur. 

Í þennan reit skal færa allan tollskyldan 
kostnað þ.e. flutningsgjald, vátryggingu 
og annan kostnað. Á þetta einnig við um 
þann kostnað sem tilgreindur er 
sérstaklega í vörureikningi(um)Það 
nægir að skrá prósentutöluna í þar til 
gert svæði. Skrá skal kostnaðinn í þeirri 
mynt sem hann er greiddur.(Athuga 
útfærslu í reit B kostnaðarliðum ) Í 
rafrænu skýrslunni sundurliðað í 
Flutningsgjald Vátrygging Eftirkrafa 

Teg. kostn. Verðmætis upplýsingar Nýtt (a2) Staðlar/kódar Ja Kostnaðar kóði í töflu nei, má vera auður, 
bara hafna ef tegund 
kostnaðar er ekki til í 
töflu

kóði myntar Verðmætis upplýsingar 24.,25. 
og 26.

(a3) Staðlar/kódar Já Kostnaðar kóði í töflu Já ef kóði myntar er 
ekki í tölfu

upphæð kostn. Verðmætis upplýsingar 24.,25. 
og 26.

(n...12,2) nei nei, má vera auður ef 
tegund kostnaðar er 
auður

13 Heildar brúttóþyngd 
sendingar

Heildar brúttóþungi 
sendingar

12. (n..13) já ef passar ekki við 
farmskrá

Þarf að stemma við brúttóþyngd á 
farmskrá

Ákveðið var að nota þennan reit til að 
stemma af brúttóþyngd við farmskrá því 
ekki var hægt að styðjast við summu 
brúttóþyngda á línu sbr. póstskýrslur

Ath

14 Skýrslugjafi ( ef 
Tollmiðlari)

Skýrslugjafi/umboðsaðili Gildur tollmiðlariKennitala - 
Einungis fyllt út ef tollmiðlari 
flytur inn vöur (f. annan og 
sjálfan sig). 

Má vera autt, ef útfyllt 
verður að vera í 
samræmi við töflu yfir 
tollmiðlara/viðskiptam
annaskrá (gildur 
tollmiðlari). Ef ekki 
gildur tollmiðlari á 
sending að stoppa.

Sama og hjá innflytjanda Viðmót  miðar við 10 stafi Nei

nafn umboðsaðla Skýrslugjafi/umboðsaðili 10. (an..35) Má vera autt, ef útfyllt 
verður að vera í 
samræmi við töflu yfir 
tollmiðlara/viðskiptam
annaskrá (gildur 
tollmiðlari). Ef ekki 
gildur tollmiðlari á 
sending að stoppa.

Sama og hjá innflytjanda

Kt. umboðsaðila Skýrslugjafi/umboðsaðili 10. (n10) Má vera autt, ef útfyllt 
verður að vera í 
samræmi við töflu yfir 
tollmiðlara/viðskiptam
annaskrá (gildur 
tollmiðlari). Ef ekki 
gildur tollmiðlari á 
sending að stoppa.

Sama og hjá innflytjanda
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Vasknúmer Skýrslugjafi/umboðsaðili 10.? (n7)? Má vera autt, ef útfyllt 

verður að vera í 
samræmi við töflu yfir 
tollmiðlara/viðskiptam
annaskrá (gildur 
tollmiðlari). Ef ekki 
gildur tollmiðlari á 
sending að stoppa.

Sama og hjá innflytjanda

símanr Skýrslugjafi/umboðsaðili 10. (n7) Nei Sama og hjá innflytjanda

Heimilisfang Skýrslugjafi/umboðsaðili 10. (an ..35)? Nei Sama og hjá innflytjanda

15C Sendingarland Lykill 
sendingarlands/útflutning
slands  

Nýtt (a2) Gildir landakódar Staðlar/kódar Já Landakódi til í töflu Já, verður að vera í 
töflu

Ath

18 1 Sendingarnúmer Auðkenni og þjóðerni 
flutningsfars við komu. 
(Sendingarnúmer).

9. (a35) Sendingarnúmer þarf að vera til 
í farmskrá nema fyrir 
póstsendingar, 
tollvörugeymslurúttekt og 
frísvæði. 

Já verður að vera til í 
farmskrá

Sendingarnúmer  póstsendinga er líka 
35 stafa númer einsog almenna 
sendingarnúmerið en þau hefjast alltaf á 
P 150 í stað nafn fars og farmflytjanda. 
Sendingarnúmer ásamt viðtökunúmeri 
er á tilkynningu Íslandspósts. 

Á eftir 
að 
ákveða

19 Gámur Gámur Nýtt (n1) False (0)/True(1) Nei Já Já verður að vera 0 
eða 1

Nýtt 

20 Afhendingarskilmálar Afhendingarskilmálar Gildir afh 
skilmálar

Staðlar/kódar Já Nei

20 1 lykill kaupskilm. Afhendingarskilmálar 19. (a3) Staðlar/kódar Já Kódi til í töflu Já verður að vera til í 
töflu

20 2 staðsetning Afhendingarskilmálar 19. (a..100) Já ef autt 

21 Þjóðerni flutningsfars / IS 
í póstsendingum

Auðkenni og þjóðerni 
virks flutningsfars við 
flutning yfir landamæri 

  

1 Farmskrárnúmer Farmskrárnúmer eða 
viðtökunúmer í pósti

11. Sk.(an5), (Fl 
(a11), P(a13))

Já  Já ef ekki í samræmi 
við farmskrá

Viðtökunúmer *x Famrskrárnúmer en ef póstsending 
þá viðtökunúmer þá listi - 
airwaybillnúmer í flugi stemmir við 
farmskrá

22 Mynt og vöruverð 
reikninga

Mynt og heildarfjárhæð 
reiknings 

1 Mynt Mynt og heildarfjárhæð 
reiknings 

17. (a3) Gildir myntkódar Staðlar kóðad Já Kódi til í töflu Já verður að vera í 
töflu. 

Nei

2 Vöruverð reikninga Mynt og heildarfjárhæð 
reiknings 

20. og 
22.

(n...12,2) Ja Upphæð skal stemma við 
samtölu reita 42. 

Já ef stemmir ekki við 
samtölu reita 42

24 Tegund viðskipta Tegund viðskipta Nýtt (n1) Gild tegund 
viðskipta

Staðlar /kódar já Já ef ekki til í töflu, má 
ekki vera autt

25 1 Flutningsmáti yfir 
landamæri

Flutningsmáti yfir 
landamæri

Nýtt (n2) Gildir kódar Staðlar/ kódar Já    Já ef ekki til í töflu, má 
ekki vera autt

Nýtt Seinni hluti  lykils

28 Fjármála og 
bankaupplýsingar

Fjármála- og 
bankaupplýsingar

Nytt (an11) Tilvísunarnr. Nei Nei  Aðeins ef úttekt úr tollvörugeyjmslu

30 Geymslustaður vöru Geymslustaður vöru Nýtt (a3) Gildir kódar Staðlar / kódar (*) Til í töflu Já, ef passar ekki við 
farmskrá og verður 
einnig að vera til í 
töflu, má ekki vera 
autt

Kódar tilbúnir
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31 Stykki og vörulýsing Stykki og vörulýsing – 

merki og númer – 
gámanúmer – tala og 
tegund

1 frjáls texti 2= frjálst svæði  3= (A 
100 (*)) 4= einingatala (verður að 
fylla út)  5 (Verður að vera útfylltur) 

Nýtt

Vörulýsing Stykki og vörulýsing – 
merki og númer – 
gámanúmer – tala og 
tegund

29. (an..100) Nei, bara ef autt

Merk og númer Stykki og vörulýsing – 
merki og númer – 
gámanúmer – tala og 
tegund

Nýtt (an..100) nei

Gámanúmer Stykki og vörulýsing – 
merki og númer – 
gámanúmer – tala og 
tegund

Nýtt (an..100) *X Já ef 1 í reit 19 Nei, bara ef notað er 1 
í reit 19.

Er fylki af gámanúmerum

Fj. Stykkja ef vara er 
ópakkað

Stykki og vörulýsing – 
merki og númer – 
gámanúmer – tala og 
tegund

Nýtt (n..15) Já hafna ef autt, 
verður 1 eða hærra 
(skoða leiðbeiningar, 
þarf að breyta þeim?)

Tegund umbúða Stykki og vörulýsing – 
merki og númer – 
gámanúmer – tala og 
tegund

Nýtt (a2) Gildir kódar Staðlar/ kódar Já

32 Vöruliður - nr. Vöruliður Nýtt (n..4) Autt ef reitur 5 = 1 annars á 
fjöldinn ekki að vera hærri en 
tala í reit 5

Já hafna ef autt, 
verður 1 eða hærra

Ekki á að fylla í reitinn ef í reit 5 = 1 og 
ein lína er á skýrslu.    Bara fyllt út í 
pappírsskýrslu

33 Tollskrárnúmer Vörunúmer 
(Tollskrárnúmerið) 

28. (a8) Já Já ef vantar eða 
tollskrárnúmer ekki til 
eða í gildi

Í mynd birtir 8 stafir 

34a  Lykill upprunalands Lykill upprunalands 34. (a2) Gildir landakódar Staðlar/kódar Já Landakódi til í töflu  Já ef vantar eða ekki 
til í töflu

Ekki til í farmskrá.

35 Brúttóþyngd (pr. tollfl. Í 
reit 31)

Þyngd brúttó (KG) Nýtt (n..13.36) Brúttóþyngd summa reita 35  á 
vera sama og heild í reit 13

já ef samtala 35 
passar ekki við 
brúttóþyngd í reit 13. 

Brúttóþyngd með 3 aukastöfum.  
leyfð skekkjumörk við reit 13 +/- 
0,5 kg

Á póstskýrslum getur þessi tala verið 0.  
Summa brúttóþyngda á línu þarf ekki að 
stemma við heildarbrúttóþyngd (reitur 
13 og farmskrá) en kemur ábending ef 
mikið frávik

36 Ívilnun Ívilnun 33. (a..5)  A, B, E, F, YI og 
fl

Tegund tolls Já Ívilnun til í töflu Já ef ekki til í töflu, má 
ekki vera autt

Birtist 2

37 Tollmeðferð Tollmeðferð Staðlar/kódar Já kóði

f. hl. Lykill  tollmeðferðar Tollmeðferð Nýtt (n2) Staðlar/kódar Já ef ekki til í töflu, má 
ekki vera autt

s.hl. Lykill fyrri tollmeðferðar Tollmeðferð Nýtt (n2) Staðlar/kódar Já skv. Töflu. Má ekki 
vera autt. 

38 Þungi nettó (pr. tollfl. í reit 
31)

Þyngd nettó (KG) 32. (n..13,3) Nettóþyngd summa (38) má ekki 
vera hærri en 13,  38 ekki hærra 
en 35

Já ef autt má vera 0. Nettóþyngd vöru í reit 31 (á línu). 
Nettóþyngd er brúttóþyngd að 
frádregnum umbúðum.

39 Tollkvóti Kvótar Nýtt (a..20) Alltaf TKV D og 
síðan dagsetning 
ddmmyy + nr

nei Nei, má vera autt
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40 Snr. Fyrri sendingu Heildarskýrsla/Fyrra skjal Nýtt (a35) Nei Þarf að vísa í afgreitt skjal í 

útflutningi
Já, ef reitur 37 er 
annað en 00. 
Útflutningssendingar 
verður að vera til í 
kerfi

ætti að vera til sem snr. Í útfl.

42 Vöruverð Vöruverð 32. (n...12,2)?  Σ( öllum reitum 42) = 22 b Já, verður að vera 0 
eða hærra

Verð vöru í reit 31 í sömu mynt og í 22 
(seinni hluti) skv. afhendingarskilmálum 
í reit 20

43 Va lykill Va- lykill 5. (n1) Staðlar/kódar Já Já skv. Töflu. Má ekki 
vera autt. Va lykill 7 
kallar á 98 nr. Í 
tollskrá. Gera með 
sama hætti og í dag.

Eins og í dag

44 Viðbótarskjöl /framlögð 
skjöl / vottorð og leyfi

Viðbótarupplýsingar/framl
ögð skjöl/vottorð og leyfi 

Verið að villuprófa á moti tollskrá 
(kódi). Ekki verið að villuprófa 
tilvísunarnúmerið

Allir þriggja stafa 
kódar verða að vera til 
í töflu

Ekki liggur fyrir hvort hægt sé að 
prófa beiðni um t.d. E toll á móti 
skírteinisnúmeri  eða yfirlýsingu á 
reikningi.

Skoða betur   t.d EUR XXXXXXXX. Ekki 
verið að villuprófa tilvísunarnúmerið. 

44 Númer reikninga og 
dagsetning

Viðbótarupplýsingar/framlög
ð skjöl/vottorð og leyfi 

an..50*99 Já, þarf að vera 
útfylltur

44 Lykill undaþágubeiðmi Viðbótarupplýsingar/framlög
ð skjöl/vottorð og leyfi 

14. (a3) , (a..20) Sé í undanþágu lista Ef beðið er um 
undanþágu verður að 
vera til í töflu. Báðir 
hlutar reits verða að 
vera útfylltir.

Það geta verið margar UND á línu sem 
hafa mismunandi áhrif á 
gjaldaútreikning.

44 Lykill EUR vottorð/yfirl. Viðbótarupplýsingar/framlög
ð skjöl/vottorð og leyfi 

14. (a3) , (a..20) Testað á móti ívilnun í reit 36 ef 
ekki  A tollur

Ef beðið er um annað 
en A í reit 36 þurfa 
báðir hlutar reits að 
vera útfylltir.

44 Kína upprunavottorð og 
yfirlýsingar

Viðbótarupplýsingar/framlög
ð skjöl/vottorð og leyfi 

14. (a3) , (a..20) Testað á móti ívilnun í reit 36 ef 
ekki  A tollur

Ef beðið er um annað 
en A í reit 36 þurfa 
báðir hlutar reits að 
vera útfylltir.

44 Fastanúmer ökutækis Viðbótarupplýsingar/framlög
ð skjöl/vottorð og leyfi 

15. (a3) = SNI
(a10)

Ökutækjaskrá Nei

44 Skráningarnr vinnuvéla Viðbótarupplýsingar/framlög
ð skjöl/vottorð og leyfi 

14. (a3) = SNV
(a10)

Nei

44 nr ATA skírt. Viðbótarupplýsingar/framlög
ð skjöl/vottorð og leyfi 

14. (a3) , (a..20) Á að vera BC lykill í reit 1.2 Nei, bara ef skráð er 
ATA verða báðir hlutar 
reits verða að vera 
útfylltir.

44 Bindandi álit nr. Viðbótarupplýsingar/framlög
ð skjöl/vottorð og leyfi 

Nýtt ? (a3) , (a..20) Nei

44 Niðurfelling Viðbótarupplýsingar/framlög
ð skjöl/vottorð og leyfi 

14. (a3) , (a..20) Nei Ekki sjálfvirk lækkun á tollverði vegna 
búferlaflutningaheimildar. Handvirk 
niðurfærlsa

47 Allir gjaldstofnar nema 
tollur og tollverð 

Tegund og gjaldstofn. 
(Lyklar og magntölur 
þeirragjalda

1. 
Tegu
nd

Tegund gjaldalykils Tegund og gjaldstofn. 
(Lyklar og magntölur 
þeirragjalda

33. (an3) Sé í töflu já Á að vera til í "Lyklar magntalna" Einingar. T.d PP1, PL1, EIN. Við þurfum 
að gefa upp eining fyrir Net Net. 

2.Ggj
aldsto
fn

Magntala gjaldstofns Tegund og gjaldstofn. 
(Lyklar og magntölur 
þeirragjalda

30. og 
31?

(n...13,3) >= 0 CUSERR

49 Geymsla eftir að 
tollafgreiðslu "líkur"

Auðkenni vörugeymslu Nýtt (a3) Geymslukóðar Staðlar kódar. 
(Tengist 
vörugeymslur 
ekki til dag)

Já ef 
innset
ning

Verður að vera til á töflu. Má 
vera á TO, TV, FR, og TF í reit 
1.2

Já ef ekki til í töflu, má 
ekki vera autt

Já
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A B C D E P Q R S T U V W X
54 Staður, dags, undirskrift, 

nafn og kennitala 
skýrslugjafa 
(umboðsaðila)

Kennitala, staður, 
dagsetning, undirskrift og 
nafn 
skýrslugjafa/umboðsaðila 

  

ath. Þurfum að fá 
kennitölu 
skýrslugjafa.

villuprófa á móti undirskrifta-
skrá. Ef innflytjandi er á 
innflytjandaskrá.

já ef ekki útfyllt. Undirskrifta-skrá. Vantar kennitölu í lýsingu -Er í lýsingu 
en ekki nefnt á ebl. Á ekki að breyta 
neinu.
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