
Fyribils innflutingur til Íslands 

Vinnuligur fluttningur 

Fyri øll akfør – sum ikki eru til persónliga nýtslu 

Tollareglur : Veðgjald (fyribils handilsinnflutingur) 

Tað, ið okkum tørvar: 

• E9 oyðublað, útfylt – tilskrivað fyritøkuni 

• Rokning ella leiguavtala, sum vísir virði av tollútrokning 

• Listi yvir vørur, ið eru í akfarinum. 

• Farmasending kann umfata meir enn eitt akfar. 

Um vørur verða innfluttar til Íslands við akfarinum, skulu hesar bókast á eini sending fyri seg og verða 

soleiðis innfluttar, sum vanlig sending. Sama sending, skal hava ein íslendskan móttakara.  

Eitt veðgjald, skal gjaldast tollinum við komu. Veðgjaldið verður útroknað av íslendska tollmynduleikanum 

og meginparturin av hesum gjaldið verður endurgoldið, tá akfarið fer úr aftur Íslandi. Veðgjaldið kann bert 

gjaldast til Tollmynduleikan við reiðum peningi, bankaflyting ella einum íslendskum gjaldskorti. 

 

Fyribils innflutingur fyri ferðandi 

Fyri øll akfør, ið verða brúkt persónliga – íroknað arbeiðsferðir, um fólk hava við sær egi akfar. 

Tollreglur: E9 (fyribils innflutingur) 

Tað, ið okkum tørvar: 

• E9-oyðublaðið skal útfyllast: 

- Endamálið við ferðini skal vera greitt 

- Ætlan um uppihald avhongur av dagfestingini av komu og fráferð á akfari ( ikki hjá førara ) 

- Ætlan um uppihald til / frá er longdin av fyribils góðkenning og er í mesta lagi 1 ár. 

- Um tað eru fleiri enn ein bilførari, skalt tú upplýsa nøvnini á samferðandi,  í viðmerkingarteiginum. 

• Avrit av passið hjá førara 

• Skrásetingarskjal, um akfarið ikki er skrásett í navninum á føraranum. 

• Bert eitt akfar fyri hvørja sending. 

Førarin skal tryggja sær at innsendað E9-oyðublaðið er góðkent, áðrenn koyrt verður úr komuøkinum á 

Seyðisfirði. 

 



Varandi innfutningur av farmi í ferðafólkaakførum - bókað á ferðaseðli 

Fyri øll akfør ( bókað á ferðaseðli ), sum skulu skrásetast í Íslandi 

Tað, ið okkum tørvar: 

• E9-oyðiblaðið verður fylt út í seinasta lagið eina viku, aftaná at bilurin er komin til Íslands. 

• Skjalprógv til varandi tollgóðkenning: fakturi og skrásetingarnummar. 

Tollmynduleikin hevur rætt at geva ferðandi, ið koma við Norrønu, eitt fyribils loyvi í eina viku, áðrenn 

bilurin er skrásettur í Íslandi – um eigarin á bilinum rindar eitt tollgjald +25% í trygd við komu. Ov nógv 

goldnað upphæddin, verður endurgoldin – tá akfarið er skrásett. 

 
Varandi innfluttingur av farmi í ferðafólkabilum, bílagdur á ferðaseðli 

Er galdandi fyri allan farm, ið er bókaður á ferðaseðli 

Tollreglur: Regluligur innflutningur, bókaður í farmaskipan - sending 

Tað, ið okkum tørvar: 

• Vørulýsing, vekt og mongd av vøru 

• Vørufakturi 

• Bókingarnummar á ferðaseðli, hjá ferðandi ( verður skriva í teigin, tá sent verður ) 

• Kunning til móttakaran í Íslandi 

• E9 til bilin, um hesin verður fyribils innfluttur (kann gerast á somu sending) 

Sendingin av vøruni skal hava toll og E9 góðkenning, áðrenn farið verður av komuøkinum á Seyðisfirði. Í 

slíkum førum – sum hesum, kann roknast við at akfarið verður gjølla kannað av tollmynduleikanum.  

 
Innflutningur av persónligum flytigóðsi (búslóð) 

Til alt persónligt flytigóðs í samband við flyting til Íslands 

Tað, ið okkum tørvar: 

• Pakkilisti yvir vørur, íroknað mongd og vekt 

• Vørufakturi yvir vørur, ið eru undir 1 ára gamlar 

• Váttan fyri flyting frá Pjóðskrá ( Íslendska fólkayvirlitið ) 

• Innflutningsupplýsingaroyðublað at fylla út: 

tollur.is/library/Skrar/Eydublod/buslodaryfirlysing_o.pdf 

• E9 til akfør/trailara í 1 mánað, um hesi ikki hava íslendska nummarplátu. 

https://www.tollur.is/library/Skrar/Eydublod/buslodaryfirlysing_o.pdf


Neyðugt er at bíða eftir góðkenning av innfluttað persónliga flytigóðsinum, áðrenn fari verður av 

komuøkinum í Seyðisfirði. 

 
Innflutingur við ATA-tollloyvisskjali 

Til allar sendingar, innfluttar við ATA-tollloyviskjali 

Tað, ið okkum tørvar: 

• Eitt avrit av tollloyvinum - undansent 

• Frumrit av tollloyvinum, sent við telduposti til skrivstovuna hjá Smyril Line Cargo á Hafnafirði: 

inn@cargo.fo 

• E9 oyðublað – útflylt - fyri hvørt akfar sær,  ið eru partur av tollloyvinum: 

- Stílað til fyritøkuna 

- Skriva navnið av føraranum á bilinum, undir viðmerking 

• ATA-tollloyvisnummar í sendingarteigin: 

- Eitt sending fyri hvørt ATA-tollloyvi 

- Um tað eru fleiri enn 1 bilur fyri hvørt tollloyvi, kunnu hesir skrásetast í somu sending. 

• Vekt í ATA-tollloyvinum og vektin sendingini, skulu samsvara. 

 

Navnið á E9 oyðublaðnum skal altíð samsvara við  sendingina/waybill. 

 


