
hugbúnaður

Breytingar í tollakerfi í dk vegna fríverslunarsamnings milli Íslands og Kína 

Fríverslunarsamningur Íslands og Kína öðlast gildi og kemur til framkvæmda 
þann 1. Júlí 2014 – vegna þessa þarf að gera smá breytingar í dk.  

Vegna gildistöku samningsins falla tollar niður af innfluttum 
framleiðsluvörum sem upprunnar eru í Kína og falla undir ákveðin ákvæði. 

Nokkur skref í dk: 

1. Gæta þarf þess að vera með rétta útgáfu af dk (21.07.2014 eða nýrra).
Þeir sem eru með eldri útgáfu þurfa að uppfæra dk kerfið hjá sér.
Ath. Þeir sem eru í dkVistun þurfa/mega ekki uppfæra sjálfir.
Til að athuga dagsetningu á útgáfuni er farið í Hjálp - Um kerfið og þar í
annari línu sést dagsetningin.

2. Lesa þarf inn nýja tollskrá frá tollinum og nýja hlutfallstöflu
Innkaup – uppsetning – vinnslur – Lesa inn tollskrá



 
 
 
Þá kemur upp þessi valmöguleiki. Einnig er hægt að velja þar að skoða 
leiðbeiningar í PDF skjali ef vilji er til þess. 
 

 



 
 
Þegar búið er að tryggja að rétt útgáfa sé til staðar af dk og búið er að 
uppfæra tollskrána og hlutfallstöfluna hefur þetta gerst í kerfinu: 
 
Nýr tolltaxti er kominn inn í dk sem heitir YL   Fríverslunarsamningur milli 
Kína (CN) og Íslands. 
 
Innkaup – Uppsetning – Almennar töflur – Tolltaxtar 
 

 
 
 
 
 
Í landaskránni í dk er Kína merkt sem CN og þar þarf að breyta tollkóda 
úr A í YL.  
 
Innkaup – Uppsetning – Almennar töflur – Lönd  
 

 
 

Einnig er komið inn í kerfið nýtt leyfi sem heitir FKI og það tekur með 
sér YL tolltaxtann í tollskýrslu.  

Innkaup – Uppsetning – Almennar töflur – Leyfi  



 

 

Notkun í tollskýrslugerð í dk: 

Í almennri tollskýrslu þarf að velja í leyfi/skírteini að nota FKI og í númer skal 
setja sjö öftustu stafi númers upprunavottorðsins eða upprunayfirlýsingarinnar 
**(Ekki má skrá YFIRLÝS í stað númers eins og gildir þegar um EUR 
upprunayfirlýsingu er að ræða).**   

 

 

Tollskýrsla – F5 valmynd – skírteini/leyfi/vottorð 

 

 

 

Ef um er að ræða smásendingu, að verðmæti 600 USD eða minna og 
upprunavottorð eða upprunayfirlýsing fylgir ekki vörusendingu má óska eftir 
fríðindameðferð með því að skrá V600USD í númerareitinn þegar FKI lykillinn er 
valinn í upphafi tollskýrslunnar.  

 



Með þessari skráningu er innflutningsaðili að lýsa því yfir að varan sé upprunin í Kína og sé 
flutt þaðan beinum flutningi til Íslands og er ennfremur að lýsa því yfir að vörusendingin sé 
600 USD að verðmæti eða minna.  

Við þessar aðgerðir kemur réttur tollur á vörulínu í tollskýrslu. 


