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Framkvæmd samningsins

• Embætti Tollstjóra sér um framkvæmd 
samningsins hvað varðar lækkun eða 
niðurfellingu tolla við innflutning. niðurfellingu tolla við innflutning. 

• Embættið fer einnig með útgáfu upprunavottorða 
og viðurkenningu útflytjanda til útgáfu 
upprunayfirlýsinga vegna útflutnings. 



Framkvæmd samningsins

• Kínversk tollayfirvöld fara með framkvæmdina 
varðandi innflutning til Kína og hafa tilkynnt um 
tvær stofnanir sem geta gefið út upprunavottorð.

General Administration of Quality Supervision, General Administration of Quality Supervision, 
Inspection and Quarantine (AQSIQ), og

China Council for the Promotion of International Trade 
(CCPIT) 

• Sannprófanir vegna upprunasannana og ákveðið 
samstarf vegna framkvæmdar eru svo á hendi 
tollyfirvalda hér og í Kína.



Mikilvægur samningur

• Mikill áhugi á samningnum og hann verið vel nýttur bæði af 
inn- og útflytjendum það rúma ár sem hann hefur gilt.inn- og útflytjendum það rúma ár sem hann hefur gilt.

• Frá gildistöku til loka febrúar 2015 hafa t.d. tollar af kínverskri 
upprunavöru að tollverði 3.050 miljóna verið felldir niður í 
almennum innflutningi. Þar við bætist sívaxandi póstverslun 
einstaklinga en á sama tíma vouru tollar felldir niður af  
62þúsund póstsendingum frá Kína að tollverði um 208 
miljóna.



Sparnaður fyrir neytendur og bætt samkeppnisstaða 
íslenskra útflytjenda

• Fatnaður og skór frá Kína að tollverði 865 miljónum flutt inn 
frá 1. júlí 2014 til loka febrúar 2015 og tollar af sömu vörum 
fyrir 130 miljónir hafa verið felldir niður vegna samningsins.

• Samkeppnisstaða íslenskra útflytjenda hefur einnig styrkst til 
muna, sérstaklega gagnvart okkar helstu keppinautum í 
Evrópu. En Ísland og Sviss eru einu Evrópulöndin sem 

gengið hafa frá fríverslunarsamningi við Kína.



Upprunareglur - tæki til að skilgreina, tryggja 
og afmarka þá fríðindameðferð í vöruviðskiptum 
sem samið er um í fríverslunarsamningum. 



Fríðindauppruni –
upprunareglur

3. kafli fríverslunarsamnings Íslands og Kína.

• Upprunavörur

• Upprunareglur um framleiðsluvörur (listareglur)

• Upprunasönnun• Upprunasönnun

• Beinn flutningur

Nokkuð frábrugðnar upprunareglum annarra fríverslunarsamninga 
sem Ísland á aðild að

Upprunavottorð og yfirlýsingar glöggt dæmi um þetta



Helstu áskoranir vegna framkvæmdar samningsins

• Upprunasannanir
Vottorðin

Ný tegund upprunayfirlýsinga 

• Beinn flutningur
Innflutningur

Útflutningur

• Listareglur



Upprunasannanir

• Sérstakt upprunaskírteini – frábrugðið EUR 1 (36. gr. og 
viðauki V)viðauki V)

• Sérstök yfirlýsing um uppruna – frábrugðin yfirlýsingu sem 
þekkt er. (37. gr. VI viðauka )



Upprunaskírteini 

• Frábrugðin því sem okkar útflytjendur eru vanir.

• Farið fram á ítarlegri upplýsingar.• Farið fram á ítarlegri upplýsingar.

• Aðeins til notkunar í fríverslun við Kína.

• Ekki alltaf rétt vottorð frá Kína.

• Tollstjóri gefur út upprunavottorð fyrir íslenska útflytjendur 
vegna útflutnings til Kína



Yfirlýsing um uppruna – Kína-samningur

• Ekki á vörureikningi heldur á sér blaði sem fylgja skal 
vörureikningi.

• Aðeins viðurkenndir útflytjendur mega gefa út slíkar 
yfirlýsingar.

• Þurfa að halda lista yfir raðnúmer yfirlýsinga.

• Viðurkenndir útflytjendur vegna samningsins 65.



úr 33. gr., Beinn flutningur 

Má flytja um umráðasvæði þriðja ríkis og þar 
má, e.a.; umskipa, geyma, skipta upp 
sendingu, endurhlaða eða framkvæma hvers sendingu, endurhlaða eða framkvæma hvers 
kyns aðgerð sem nauðsynleg er til að 
varðveita vöru í góðu ástandi. Háð því að 
varan sé undir tolleftirliti á meðan hún er á 
umráðasvæði þriðja ríkis. 



• Flutningsmöguleikar án viðkomu í 
utansamningsaðila engir.

Áskoranir vegna reglana um beinan flutning 

utansamningsaðila engir.

• Tollyfirvöld í innflutningslandi meta hvaða skjöl þau 
telja fullnægjandi.

• Mismunandi túlkun og starfsvenjur.



Nægileg aðvinnsla – Kínasamningur
IV. VIÐAUKI
UPPRUNAREGLUR UM FRAMLEIÐSLUVÖRUR

Þegar notað er hráefni sem ekki er upprunaefni verður að 
fullnægja skilyrðum IV. viðauka. Oftast nefndar listareglur eða 
Product Specific Rules (PSR)Product Specific Rules (PSR)

Skilyrði:

• breyting á tollflokkun

• svæðisbundið efnisvirði 

• aðvinnslureglur

15



Höfnun fríðindameðferðar

Innflutningsríki getur hafnað niðurfellingu tolla ef:

• vörurnar uppfylla ekki þau skilyrði sem sett eru fram í 
reglunum, 

• innflytjandinn, útflytjandinn eða framleiðandi fara ekki að 
þeim skilyrðum sem kveðið er á um í reglunum eða 

• upprunavottorðið eða upprunayfirlýsingin uppfyllir ekki skilyrði 
kaflans. 



Takk fyrirTakk fyrir


