
Fríverslunarsamningur Íslands og Kína 
Niðurfelling á vörutollum 



 Á hvaða vörum fellir  
Kína niður tolla? 

• Allir tollar falla niður frá gildistöku samningsins 
með eftirfarandi undantekningum: 

 

– Tollar á 25 tollalínum falla niður að afloknum fimm 
ára aðlögunartíma. Gerist í sex skrefum 

– Tollar á 2 tollalínum falla niður að afloknum tíu ára 
aðlögunartíma. Gerist í ellefu skrefum.   

– Tollar á 335 tollalínum verða óbreyttir 



Enginn tollur til Kína að afloknum 
fimm ára aðlögunartíma 

• Heilfrystur þorskur og ýsa 

• Sæbjúgu 

• Skarkoli, sandkoli, skrápflúra, langlúra 

• Fryst lifur og hrogn 

• Hörundskrem 

• Sútuð fiskroð 



Enginn tollur til Kína að afloknum tíu 
ára aðlögunartíma 

• 03038910 – Frozen scabber fish (trichuius) – 
“Hairtail” 

 

 

 

 

• 05119119 – Other fish eggs. (Hrogn ekki hæf 
til manneldis)  



Dæmi um vörur sem Kína undanskilja 
frá niðurfellingu tolla 

• Kartöflur, blómkál, korn (hveiti, rís, maís), 
sykur, feiti og olíur (soja-, jarðhnetu-, pálma-, 
repju- maís-).  

• Tóbak, sjampó, vörur úr viði og pappa. 



Innflutningur á vörum frá Kína 

• Vöruinnflutningur frá Kína – 80-90% af heildar vöruviðskiptum 
Íslands og Kína 
 

• Innflutningur hefur fimmfaldast að verðmæti sl. áratug 
 

• Hlutdeild innflutnings frá Kína af heildar vöruinnflutningi 
Íslands var 2,9% 2002 en 7,2% 2012 
 

• Hvað er flutt inn? Svar: „Allskonar“. – Fatnaður, skór, húsgögn, 
tölvur, rafeinda- og fjarskiptabúnaður, o.s.frv. , o.s.frv. 



Á hvaða vörum fellir Ísland niður tolla? 

 

 

 
• Öllum vörum nema tilteknum landbúnaðarafurðum 

• Tollarnir falla niður frá gildistöku samningsins 

• Dæmi: 

 
– Skór (15% tollur í dag) 
– Fatnaður (15% tollur í dag) 
– Lampar og ljósbúnaður (15% tollur í dag) 
– Ýmis húsgögn (10% tollur í dag) 
– Hjólbarðar (10% tollur í dag) 

 



 Á hvaða vörum fellir  
Ísland niður tolla? 

 

 

 
• Tollar á sumum landbúnaðarafurðum lækka en falla 

ekki að fullu niður: 
– s.k. verðtollur er felldur niður en magntollurinn er áfram 

(t.d. hvítkál, kínakál, gulrætur, sellerí).  

– s.k. verðtollur er felldur niður en magntollurinn er 
lækkaður lítillega  (sveppir, bökur).  

 

• Í nokkrum tilfellum (10 tollalínur) skuldbindur 
Ísland sig til að hafa ekki hærri toll en 65% (t.d. 
dúfnakjöt, frosið hreindýrakjöt). Er á vörum sem 
bera bæði verðtoll og magntoll 
 



Óbreyttir tollar 

• Tollar óbreyttir: 
– Kjöt, framleiðsluvörur úr kjöti (t.d pylsur, kæfa) og 

með kjötinnihaldi (t.d. pasta , bökur, súpur ) 

– Mjólkurafurðir (t.d. mjólk, jógúrt, smjör, ostur) og 
vörur sem innihalda mjólkurduft eða 
undanrennuduft (t.d. kakaóduft) 

– Egg 

– Tilteknar plöntur (rósir, liljur) 

– Kartöflur 

– Blómkál 

 



Hvað með önnur innflutningsgjöld? 

• Engar breytingar: 

 

– Vörugjöld 

– Úrvinnslugjöld 

– Virðisaukaskattur 

 



Takk fyrir 

 


