
Tollyfirlýsing vegna týnds farangurs 
Customs Declaration - delayed baggage

Nafn - name Heimilisfang - Address or temporary address Flug - Flight no.

Vörur sem gera ber grein fyrir  
Goods to be declared 

Framvísaður farangur - Presented baggage Tóbak - Tobacco Léttvín - Wine Áfengi - Liquor 

Annað (t.d. raftæki, gull, skartgripir o.s.frv.) -  Other (e.g. electronic equipment, gold/jewelry etc.) 

Týndur farangur - Delayed baggage Tóbak - Tobacco Léttvín - Wine Áfengi - Liquor 

Annað (t.d. raftæki, gull, skartgripir o.s.frv.) -  Other (e.g. electronic equipment, gold/jewelry etc.) 

Skýrsla nr. 

E8 Eintak tollgæslu 

Bjór - beer

Bjór - beerFjöldi taska - No. of suitcases

Fjöldi farþega - No. of passengers

Undirskrift farþega - Passenger´s signature 

Ég veiti tollyfirvöldum hér með leyfi til að skoða farangur minn þegar 
hann  berst til landsins, án þess að ég sé viðstödd/viðstaddur. 
I herewith permit the opening and inspection of my luggage by the 
customs  officers without my presence upon arrival in Iceland. 

Stimpill dags. og undirskrift tollgæslu - Customs endorsment, stamp date and signature 

Fyrir tollstarfsmenn  - For Customs use only 



Tollafgreiðsla farangurs 
Til að hægt sé að ganga frá tollafgreiðslu og með tilliti til væntanlegs 
innflutnings farangurs þíns, þarftu að fylla út yfirlýsingu vegna tollskyldra vara 
sem þú hefur með þér og tollskyldra vara sem eru í farangri. 

  
Þessi yfirlýsing þarf að vera gerð við komu til landsins og áður en þú 
hefur yfirgefið svæði tollgæslunnar. 

  
Komi fram við tollskoðun varningur sem ekki er greint frá eins og lög og reglur 
kveða á um, skoðast hann ólöglega innfluttur. Heimilt er að gera slíkan 
varning upptækan til ríkissjóðs auk þess sem viðkomandi kann að þurfa að 
sæta refsingu lögum samkvæmt. 

  
Vakin skal athygli á að ferðamönnum, búsettum á Íslandi, er heimilt að flytja 
inn tollfrjálst ferðabúnað og annan farangur sem þeir höfðu með sér í ferð til 
útlanda. Sem og varning sem fenginn er erlendis, í fari eða í tollfrjálsri verslun 
hér á landi, ef verðmæti og magn þeirra er undir þeim mörkum sem skilgreind 
eru í 6. gr. tollalaga nr. 88/2005, reglugerð um ýmis tollfríðindi nr. 630/2008 og 
önnur ákvæði laga og reglna banna ekki innflutning á.  Börn yngri en 12 ára 
njóta fyrrgreindra réttinda að hálfu.  

  
Ef eitthvað er óljóst varðandi tollskyldu, þá hafðu samband við tollyfirvöld eða 
leitið upplýsinga á www.tollur.is 
 

Customs clearance of your baggage 
For the purpose of customs clearance and with regard to the possible 
pending import of your baggage, you have to fill in a customs declaration 
partly regarding the goods brought by you and partly regarding the goods 
from the delayed baggage. 
  
This declaration must be made upon your arrival in Iceland and before you 
leave the customs control. 
  
If a customs inspection reveals goods, which have not been declared in 
accordance with laws and regulations on importation, the person in question 
may be liable to legal proceedings and the goods subject to confiscation. 
  
Please note: Travellers who reside abroad may import clothing and other travel 
gear, which they bring into Iceland for their personal use, free of duty, provided 
that these articles are deemed suitable and in normal relation to the purpose 
of the journey, the length of stay and circumstances in general. But also items 
bought abroad, provided that the value and quantity is less than the limit defined 
in Article 6 of the Customs law no. 88/2005, Regulation no. 630/2008 and other 
provisions of laws and regulations do not prohibit import to Iceland. Children 
under 12 years old enjoy half of the aforementioned rights. 
  
If in any doubt about customs rules, please contact the customs authorities or 
seek information at www.tollur.is 
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Tollafgreiðsla farangurs
Til að hægt sé að ganga frá tollafgreiðslu og með tilliti til væntanlegs innflutnings farangurs þíns, þarftu að fylla út yfirlýsingu vegna tollskyldra vara sem þú hefur með þér og tollskyldra vara sem eru í farangri.
 
Þessi yfirlýsing þarf að vera gerð við komu til landsins og áður en þú hefur yfirgefið svæði tollgæslunnar.
 
Komi fram við tollskoðun varningur sem ekki er greint frá eins og lög og reglur kveða á um, skoðast hann ólöglega innfluttur. Heimilt er að gera slíkan varning upptækan til ríkissjóðs auk þess sem viðkomandi kann að þurfa að sæta refsingu lögum samkvæmt.
 
Vakin skal athygli á að ferðamönnum, búsettum á Íslandi, er heimilt að flytja inn tollfrjálst ferðabúnað og annan farangur sem þeir höfðu með sér í ferð til útlanda. Sem og varning sem fenginn er erlendis, í fari eða í tollfrjálsri verslun hér á landi, ef verðmæti og magn þeirra er undir þeim mörkum sem skilgreind eru í 6. gr. tollalaga nr. 88/2005, reglugerð um ýmis tollfríðindi nr. 630/2008 og önnur ákvæði laga og reglna banna ekki innflutning á.  Börn yngri en 12 ára njóta fyrrgreindra réttinda að hálfu. 
 
Ef eitthvað er óljóst varðandi tollskyldu, þá hafðu samband við tollyfirvöld eða leitið upplýsinga á www.tollur.is
 
Customs clearance of your baggage
For the purpose of customs clearance and with regard to the possible pending import of your baggage, you have to fill in a customs declaration partly regarding the goods brought by you and partly regarding the goods from the delayed baggage.
 
This declaration must be made upon your arrival in Iceland and before you leave the customs control.
 
If a customs inspection reveals goods, which have not been declared in accordance with laws and regulations on importation, the person in question may be liable to legal proceedings and the goods subject to confiscation.
 
Please note: Travellers who reside abroad may import clothing and other travel gear, which they bring into Iceland for their personal use, free of duty, provided that these articles are deemed suitable and in normal relation to the purpose
of the journey, the length of stay and circumstances in general. But also items bought abroad, provided that the value and quantity is less than the limit defined in Article 6 of the Customs law no. 88/2005, Regulation no. 630/2008 and other provisions of laws and regulations do not prohibit import to Iceland. Children under 12 years old enjoy half of the aforementioned rights.
 
If in any doubt about customs rules, please contact the customs authorities or seek information at www.tollur.is
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